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அன் 	வாஷிங்டனில்	தி மணத்ைத	நடத்திய	சாவி	அவர்கள்,	இன் 	வடம்
பி க்க	வாங்க,	ஜப்பா க் 	என் 	என்ைன ம்	அைழத்தேபா ,	மி ந்த
மகிழ்ச்சி டன்	ஒப் க்ெகாண்ேடன்.

காரணங்கள்	இரண் .	தமி க்காக ம்,	தமிழர்க க்காக ம்	தம்	வாழ்க்ைகைய
அர்ப்பணித் க்	ெகாண்ட	கைலஞர்	அவர்கள்தான்	வடம்	பி த் ,	ேதேராட்டத்ைதத்
வக்கி	ைவக்கப்	ேபாகிறார்கள்	என்ப 	ஒன் .	மற்ெறான் ,	தமிழ்நாட்ைடப்

ேபாலேவ	ஜப்பா ம்	கலாசாரப்	ெப ைம	பைடத்த	நா ;	அன் 	வாஷிங்டனில்
ேமைல	நாட் க்	கலாசாரத்ேதா 	மாைல	மாற்றிக்	ெகாண்ட	தமிழ்க்	கலாசாரம்,
இன் 	கீைழ	நாட் க்	கலாசாரத்ேதா 	ைக	ேகாத் 	ஊர்வலம்	வ வ 	நம
கலாசாரப்	ெப ைமக் ச்	சிறப் 	ேசர்ப்பதல்லவா!

இத்தைகயெதா 	கலாசாரப்	பரிவர்த்தைனையக்	காட் ம்	இந்	 ல்,	 ற் லா
ஆண்டாக	அறிவிக்கப்பட் ள்ள	இவ்வாண் ல்	ெவளியிடப்ப வ 	மிகப்
ெபா த்தம்.	சாவி	அவர்கள்	இந் லில்	கலாசாரப்	பரிவர்த்தைனக் 	எத் ைண
க்கியத் வம்	ெகா த்தி க்கிறார்	என்ப ம்,	அவர 	கன லகில்	எவ்வள

ெபரிய	எதிர்	பார்ப் கள்	உள்ளன	என்ப ம்	அவர 	எ த் க்களில்	அழகாக
ெவளிப்ப கிற .

'ஆமாம்;	வடம்	பி ச் 	இ க்க	ஆயிரக்கணக்கான	ேபர்	ேதைவப்ப ேம!	
ஜப்பான்	காரங்களால்	 மா?	நம்ேமா 	ேசர்ந் 	இ ப்பாங்களா?"

"ஒ 	பக்கம்	வடத்ைத	ஜப்பான்காரங்க	இ ப்பாங்க.	
இன்ெனா 	பக்கம்	நாெமல்லாம்	இ ப்ேபாம்.	
ந ந ேவ	ெவளிநாட் க்காரங்க ம்	ேசர்ந் 	இ ப்பாங்க."	
"இ தான்	ரியல்	கல் ரல்	எக்ஸ்ேசஞ்ச்"
மகாகவி	பாரதியின்	வார்த்ைதகளில்	அன் 	ெவளிப்பட்ட,
"நல்ல	
பல்வித	மாயின	சாத்திரத்	தின்மணம்
பாெரங் ம்	வீ ம்	தமிழ்நா "



இன் 	சாவி	அவர்களின்	ஏக்கமாக,	எதிர்பார்ப்பாக,	அவர 	எ த்	 க்களில்
ெவளிப்ப வைதப்	ப க் ம்	ேபா 	மனம்	ெநகிழ்கிற .	அவர 	கற்பைனகள்
ெதாடரட் ம்.
வாழ்த் க்க டன்,
1	பிப்ரவரி	1991									அன்பன்	
								எம்.ேகாபாலகி ஷ்ணன்
---------------		

	

	

	

	

	

	



1
(இந்த	நவீனத்தில்	வ ம்	நிஜப்	ெபயர்க டன்	கற்பைனப்	ெபயர்க ம்
கலந்தி க்கின்றன.)

ேடாக்கிேயாவில்	நைடெபறப்ேபா ம்	ேதேராட்ட	விழா	ஏற்பா கைள	கவனிக்கச்
ெசன் ள்ள	 தல்	 வில்	தி 	கணபதி	ஸ்தபதி,	தி மதி	மேனாரமா,
விழாேவந்தன்	 த் ,	 லவர்	நன்னன்,	 ள்ளி	 ப் 	ஆகிய	ஐவ ம்
க்கியமானவர்கள்.

தி க் றள்	ேஷாேஜா ம்	ஜப்பானியப்	ெபண்	ெகாேமாச்சி ம்	இந்த	ஐவைர ம்
இம்பீரியல்	பாலஸ்	-	கிழக் 	வாசல்	ைமதானத் க் 	அைழத் ச்	ெசன் ,
”இங்கி ந் தான்	ேதேராட்டம்	ெதாடங்கப்	ேபாகிற ”	என்றார்கள்.

”அேடயப்பா!	எவ்வள 	விசாலமான	இடம்!	ஏெழட் 	ஃ ட்பால்	கிர ண்ட்	ேபாடலாம்
ேபாலி க்ேக!"	என் 	வியந்தார்	விழாேவந்தன்	 த் .

"நம்	விழா க் 	மிகப்	ெபா த்தமான	இடம்.	இந்த	இடத்ைத	யா ங்க
ேதர்ந்ெத த்த ?'	-	கணபதி	ஸ்தபதி	ேகட்டார்.

"சாவி	ஸார்தான்.	அவ க் த்தான்	ஜப்பான்ல	ஒவ்ெவா 	இட ம்
அத் ப யாச்ேச!”

"உங்க	ேபர்	என்ன	ெசான்னீங்க?"	ஜப்பான்	தமிழறிஞர்	ேஷாேஜா	ேகட்டார்.

" த் !"	

"எங்க	நாட் ேல	 ட	நிைறய	 த் 	உண் "	-	ேஷாேஜா

" த் க்	 ளிக்க	வாரீகளா?'	என் 	 ப்பாய்	பா னார்	மேனாரமா.

'நீங்க	நல்லாத்	தமிழ்	ேபசறீங்கேள"	என்றார்	நன்னன்.

"நான்	தமிழ்நாட் ல்	அஞ் 	வ ஷம்	தங்கிக்	 றள்	ப ச்ேசன்.	தி க் றள்
சாமிதான்	எனக் 	வாத்தியார்!"



"அப்ப யா!	ஒ 	 றள்	ெசால் ங்க	பார்க்கலாம்."	

ேஷாேஜா	தம 	கட்ைடக்	 ரலில்	ெசான்னார்	:	
ேதறி ந்	ேதறாவி 	மழிவின்கட்
ேடறான்	பகா	அன்	விடல்.		

" றள்	நல்லாயி க் ங்க	;	உங்க	 ரல்தான்	சரியாயில்ைல.	 றைள	சரியாப்	பதம்
பிரிச் 	ெசால்லத்	ெதரிய ம்.	நாைளக் 	ஒ 	க ம்பலைக ம்	சாக்பீஸும்
ெகாண்டாங்க.	நான்	பதம்	பிரிச் 	எ தி	விளக்கம்	ெசால்ேறன்"	என்றார்	நன்னன்.

”ேதர்	விடறைதப்	பத்தி	எங்க	வள் வர்	அந்தக்	காலத்திேலேய	எவ்வள 	அழகாச்
ெசால்லிட்டார்	பார்த்தீங்களா?"	என் 	மகிழ்ந்தார்	 ள்ளி	 ப் .

"வாைய	 க்கிட் ப்	ேபசாம	இ ங்க.	மானம்	ேபா .	ெதரியாத	விஷயத் ல
தைலயிடக் டா .	அந்தக்	 ற க் 	இ வா	அர்த்தம்?"	என் 	தைலயில த் க்
ெகாண்டார்	நன்னன்.

"ெமாத்தம்	1330	 றள்.	நாம்	விடப்	ேபாகிற	ேதைர ம்	1330	அ 	உயரத் க் ச்
ெசய்தால்	ெபா த்தமாயி க் ம்"	என் 	 ள்ளி	 ப் 	ேயாசைன	 றினார்.

"நீங்க	ெமாத்தம்	எத்தைன	ேபர்	வந்தி க்கீங்க?"	-	ேகாேமாச்சி	ேகட்டார்.

" ப்ப 	ேபர்”

"வள் வைர ம்	ேசர்த்தால்	 ப்பத்ெதாண் "	என்றார்	 ள்ளி.

"நீங்க	இங்ேக	அஞ் 	ேபர்	தான்.	வந்தி க்கீங்க.	மத்தவங்ெகல்லாம்....?!”

”அவங்கல்லாம்	பயக்சி	ஓட்டல்ல	தங்கியி க்காங்க!"

"கின்ஸா	டயச்சியா,	ஷிம்பாஷி	டயச்சியா?	"

”அட,	ெரண் 	டயச்சி	இ க்கா	இந்த	ஊர்லி	அ .	எனக் த்	ெதரியாேத!"

மேனாரமா	சிரித்தார்.



”உங்க	ேபர்	மேனாரமா	தாேன!	தில்லானா	ேமாகனாம்பாள்ல	நாத ரம்
வாசிப்பீங்கேள,	ஜில்	ஜில்	ரமாமணி,	அ 	நீங்கதாேன?	நான்	உங்க	ரசிைக!"
என்றார்	ஜப்பானியப்	ெபண்.

"உங்க	ேபர்	என்னம்மா	ெசான்னீங்க?

”ேகாேமாச்சி!"

”ெராம்ப	அழகான	ேபர்.	எங்க	ஊர்ல	காமாட்சிம்பாங்க.	நீங்க	ேகாேமாச்சிங்கறீங்க!"

"ேராெடல்லாம்	பளபளன் 	ெமாைஸக்	தைர	மாதிரி	ப த்தமா	இ க் ேத!"
த் 	வியந்தார்.

"எங்க	நாேட	 த்தமான	நா .	இங்ேக	அ த்த ம்	இ க்கா .	சத்த ம்
இ க்கா .	 ல்ெலட்	ட்ெரயின்	 ட	ைஸலண்டாத்தான்	ந விக்கிட் 	ஓ ம்.
இவ்வள 	கார்	ேபா ேத,	எவனாவ 	ஹாரன்	அ ச் 	சத்தம்	ேபாடறானா
பார்த்தீங்களா?"

"ேராட்லேய	இைல	ேபாட் ச்	சாப்பிடலாம்	ேபால	இ க்ேக	!"

"யாராவ 	இைல	ேபாட் ச்	சாப்பா 	ேபாட்டாத்	ேதவைல!"

" த் 	எ க் 	ேகாட்ைடச்	 வைரேய	உத் ப்	பார்த் க்கிட் க்கார்?"

"இந்தக்	ேகாட்ைடச்	 வர்	 ரா ம்	ேவஸ்டாக்	கிடக்ேக!	கலர்	கலரா	ேபாஸ்டர்	அ ச்
ஒட்டலாேமன் 	பார்க்கறாேரா,	என்னேவா!"

"வி.ஜி.பிக் த்	ெதரிஞ்சா	விஸிட்	வி.ஜி.பி.	ேகால்டன்	பீச்	என் 	 வத்திேலேய
ெபரி 	ெபரிசா	எ தி	வச் வார்"

”மணி	ஒண்ணரகப்	ேபா .	 தல்ல	டயச்சி	ஓட்ட க் ப்	ேபாய்	சாப்பாட்ைட
ச் றலாம்.	நாயர்	கைடயிேல ந் 	 ப்ப 	ேப க் ச்	சாப்பா 	அ ப்பறதாச்

ெசால்லியி க்காங்க."

ேஷாேஜா ம்	ேகாேமாச்சி ம்	அவர்கள்	ஐவைர ம்	கின்ஸா	டயச்சிக் 	அைழத் ப்
ேபானார்கள்.



அங்ேக	இ ந்தவர்கள்	அத்தைன	ேப ம்	பசிேயா .	"கஞ்சி	வரதப்பா	!	எங்
வ தப்பா!"	என் 	வழிேமல்	விழி	ைவத் க்	காத் க்ெகாண் ந்தார்கள்.
இவர்கைளக்	கண்ட ம்,

"சாப்பா 	ெகாண் 	வரைலயா?'	என் 	ேகட்டார்கள்.

நாயர்	கைடயிேல ந் 	சாப்பா 	வரைலயா	உங்க க் ?"-	ேஷர்ேஜா	ேகட்டார்.

"வரைலேய!"	"என்ன	ஆச் ?

"நாயர்	ெரஸ்டாெரண்ட்ேலர்ந் 	 ப்ப 	ேப க் 	சாப்பா 	அ ப்பிச்சாங்களாம்.
அைத	எ த் 	வந்தவங்க	எந்த	ட ச்சின் 	ெதரியாம	ஷிம்பாஷி	டயச்சிக் ப்
ேபாயி க்காங்க.	அங்ேக	தமிழ்நாட் லி ந் 	ேவ 	ஒ 	க ப்	வந்தி க் .	 ரிஸ்ட்
க் ப்!	நாயர்	கைடக்காரங்க	விவரம்	ெதரியாம	சாப்பாட்ைட	அவங்ககிட்ேட
ெகா த் ட் ப்	ேபாயிட்டாங்களாம்!"

"உங்க க் 	யார்	ெசான்ன ?"	

"நாயர்	கைடக் ப்	ேபான்	பண்ணிக்	ேகட்டேம!"

”ேபாச் டா!"	என்றார்	 ள்ளி.

"ஒ 	 க்கைட	 ட	இல்ைலேய	இங்ேக?	இ ந்தா,	இந்தப்	பசி	ேவைளக்
ஆ க் 	ஒ 	 	அ க்கலாேம"

”கண்ட	இடத் ல	 க்கைட	ேபாடற க் 	இெதன்ன	தமிழ்நாடா,	என்ன?”

"ஏன்	?	ஜப்பான்	காரங்க	 	சாப்பிடமாட்டாங்களா?"

”சாப்பி வாங்க.	ஆனா,	 க்கைட	இ க்கா .	அ க் ன் 	ஒ 	தனி	வீ
இ க் ம்.	அதற் 	 	ஹ ஸ் 	ேப .	அங்ேகதான்	 	ெஸரிமனி	நடக் ம்."

” 	ெஸரிமனியா?"	

"ஆமாம்;	ேதயிைல	திவசம்...	திவசம்	மாதிரிேய	ெராம்ப	ஸ்ேலாவாத்தான்
நடத் வாங்க!"



"இப்ப	ெராம்பப்	பசியாயி க் .	 தல்ல	சாப்பாட் க் 	ஏதாச் ம்	வழி	பண் ங்க."

"மகாராஜா	இ க்கேவ	இ க்கார்.	வாங்க,	ேபாய்ப்	பார்க்கலாம்."

"ஜப்பான்	மகாராஜாைவச்	ெசால்றீங்களா?	அரண்மைனச்	சாப்பாடா?"

"நான்	ெசால்ற 	அந்த	மகாராஜா	இல்லய்யா!	மகாராஜாங்கற 	ஒ 	சாப்பா
ஓட்ட க் ப்	ேபர்.	பக்கத் லதான்	இ க் ."

"அங்ேக	ேபாக	ேவணாம்,	அந்த	ஓட்டல்	பில்	நம்ைமச்	சாப்பிட் ம்.	நாயர்
கைடக்ேக	ேபாேவாம்.	காரட்,	 டமிளகா.	உ ைளக்கிழங் 	 ம்	ேபாட்
ெகாதிக்கக்	ெகாதிக்க	 ழம் ம்,	ெசா ம்	ெகா ப்பாங்க.	இந்தப்	பசி	ேவைளக்
அல்வா	மாதிரி	இறங் ம்"	என்றார்	ேஷாேஜா.

"நாக்கில்	ஜலம்	ஊ ேத"	என்றார்	 ள்ளி.

எல்ேலா ம்	நாயர்	கைடயில்	ேபாய்	கி 	நின் 	ேடபிள்	பி த் ச்	சாப்பிட்டான ம்,
ேடாக்கிேயா	டவர்	வாசலில்	ேபாய்	நின் 	டவைர	அண்ணாந் 	பார்த்தார்கள்.

"அம்மா 	எவ்வள 	உயரம்'	என்றார்	மேனாரமா.	
"உயரம்	83	மீட்டர்'	என்றார்	 ள்ளி	 ப் .

இந்தக்	கைதக் ம்	ேதேராட்டத் க் ம்	ெதாடர் 	உண் .

கின்ஸா	வீதிகளில்	நியான்	விளக் கள்	வண்ணக்	ேகாலங்களாய்	ெநளிந்
ெநளிந் 	ஒளி	வீசிக்ெகாண் ந்தன.	தைரக் க்	கீேழ	பாதாள	ரயில்கள்
சிலந்திக் .

ரங்கப்	பாைத	ஒன்றிலி ந் 	ெவளிப்பட்ட	அந்த	ேவற் நாட் 	இைளஞன்
வட்டமான	ஸனாய்க்	கட்டடத்தின்	அ கில்	வந் 	நின்றான்.	ஆவேலா
ற் ற் ம்	பார்த்தான்.	ெபா வாகக்	காதலர்கள்	அந்த	இடத்தில்தான்

சந்தித் க்	ெகாள்வார்கள்.	அந்த	இைளஞைன	கிஜிமா	அங்ேகதான்
காத்தி க்கச்	ெசான்னாள்.	ெவ 	ேநரமாய்க்	காத்தி ந் ம்	அவள்	வரவில்ைல.
நின் 	நின் 	கால்	வலித்த .	ேலசாகப்	பசி	எ த்தி ந்த .	எதிரில்	’மாக்ேடானல்'
M	ெதரிந்த .

கலகலெவன் 	கிண்கிணிச்	சிரிப் .	’ஒைரட்	ஒைரட்...’	என்ற	ெகாச்ைச	ஆங்கிலம்.



கண்கைள	மைறக் ம்	 ந்தல்	கற்ைறைய	அவ்வப்ேபா 	தள்ளிவிட் க்	ெகாள் ம்
நளினம்	-	ஒ 	விநா 	அந்த	அழகி	அவன்	நிைனவில்	ேதான்றி	மைறந்தாள்.

எதிரிலி ந்த	'வாக்ேகா'	கட்டடத்ைதப்	பார்த்தான்.	அப்ேபா தான்	அவள்
சாைலையக்	கடந் 	'ஸனாய்'	பக்கம்	வந் ெகாண் ந்தாள்.	

”ஸாரி,	ஸாரி,	பிைரம்	மினிஸ்டர்	அவசரமாக	நா 	ெலட்டர்	ைடப்	அ க்கச்
ெசால்லிவிட்டார்.	’மிக	 க்கியமான	ெலட்டர்.	அவசரம்!'	என்றார்.	அந்த	ேவைலைய

த் விட் 	வ வதற் 	ேநரமாகிவிட்ட "	என்றாள்.	அவள்	ைகயிலி ந்த	சின்ன
ஸிக்ேகா	க்வார்ட்ஸ்	7-20	காட் ய .

அந்த	இைளஞனின்	 கம்	வக்கிரமாக	மாறிய .	அந்த	 க்கியமான	ெலட்டைரப்
ப த் விடத்	 த்தான்.	'அ 	அவ்வள 	 லபமா?'	என் 	ேயாசித்தான்.
---------------		
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”பாரிஸ்	ஐஃபல்	டவைரவிட	இ 	உயரமா?"	-	 த் 	ேகட்டார்.

"ஆமாம்.	ஆனா,	அ 	ெவய்ட்	அதிகம்.	7000	டன்	கனம்.	இ 	400	டன்	தான்"	-
ள்ளி	ெசான்னார்.

"அதாவ 	-	இ 	கனம்.	அ 	மகாகனம்!"	என்றார்	 த் .

"ஜப்பான்ல	அ க்க 	 ய ம்	 கம்ப ம்	வ ேம	அ க்ெகல்லாம்	தாக் 	பி ச்
நிக் தா	இ ”	-	கணபதி	ஸ்தபதி	ேகட்டார்.

”அந்த	விஷயத் ல	நம்ம	கைலஞர்	மாதிரிதான்	இந்த	டவ ம்	எந்தப்	 ய க் ம்
கம்பத் க் ம்	அைசஞ் 	ெகா த் 	ஸ்ெட யா	நிக்கறார்	பா ங்க.

அ ேபாலத்தான்	இந்த	டவ ம்.	 யல்	வந்தா	32	இஞ்ச்	வைரக் ம்	இப்ப ம்,
அப்ப ம்	ஊசலா 	சமாளிச் 	நின் ம்!	என்ஜினீ ங்க	அந்த	மாதிரி	இைத	ஒ
ஆச்சரியமா	அைமச்சி க்காங்க!"	என்றார்	 ள்ளி.

”ஜப்பான்காரன்	 ைளேய	 ைள!"	என் 	வியந்தார்	மேனாரமா.

"அ 	மட் ம்	இல்ேல.	 யல்	 கம்பம்	வரப்	ேபா ன்னா	அைத	 ன் ட் ேய
அறிஞ் 	எச்சரிக்கிற	அ ர்வ	எலக்ட்ரானிக்	க விக ம்	இந்த	டவர்
ெபா த்தியி க்காங்க"	என்றார்	 ள்ளி.

”ேமேல	ேபாய்	ஒ 	ஏரியல்	சர்ேவ	நடத்தலாம்	வாங்க”	என் 	அைழத்தார்	 த் .
ஏ 	ேப ம்	க் 	வரிைசயில்	நின் 	லிப் ல்	ஏறியேபா 	லிப்ட்	கால்	ஒ த்தி	பவ்யமா
இ ப்ைப	வைளச் 	 னிந் .	வரேவற்றாள்.	ஒவ்ெவா 	தடைவ ம்	"ஹய்!	ஹய்!"
என்றாள்.

”ேபாறவங்க	வர்ரவங்க க்ெகல்லாம்	இப்ப .	'ஹய்	ஹய்' 	வணங்கிக்கிட் ந்தா
இந்தப்	ெபண்	 க் 	இ ப் 	வலிக்காதா?"	என் 	ேகட்டார்	மேனாரமா.

"ஜப்பான்ல	இ 	ெராம்ப	சகஜம்.	லிஃப்ட்	கர்ல்ஸ்	மட் ம்	ஒ 	நாைளக்
இரண்டாயிரம்	தடைவ	உடம்ைப	வைளக்கறதா	ஒ 	 ள்ளி	விவரம்	ெசால் "
என்றார்	 ப் .



"ஜப்பான்காரங்க க் 	சப்ைப	 க் ம்	பாங்க.	இந்தப்	ெபண்ைணப்	பார்த்தா
அப்ப 	இல்ைலேய!	 க் ம்	 ழி மா	அழகா	இ க்காேள'	என	மகிழ்ந்தார்
மேனாரமா.

"அந்தக்	காலெமல்லாம்	மைலேயறிப்	ேபாச் !	இப்ப	யா க் ேம	சப்ைப	 க்
கிைடயா .	 ள்ள ம்	கிைடயா .	எல்லா ேம	உயரமாயிட்டாங்க."

"பாவம்!	ெச ங்கைளத்தான்	ெவட் 	ெவட் 	வளரவிடாம	 ள்ளமாக்கிடறாங்க.
அ 	ஒ 	கல்ச்சராம்!"	என்றார்	 த் .

"ெச கைள	இம்ைச	பண்ணி	 ட்ைடயாக்கற 	ஒ 	கல்ச்சரா?	 த்த	மதம்	இைத
ஒப் க் தா?"	என் 	ேகட்டார்	நன்னன்.

"ெதரியைல;	தி க் றள்	ேஷாேஜாைவத்தான்	ேகட்க ம்"	என்றார்	 ள்ளி.

ேஷாேஜா	பதில்	ெசால்ல	 யாமல்	அசட் ச்	சிரிப்பாய்ப்	பற்கைளக்	காட் னார்.

எல்ேலா ம்	'ஆப்ஸர்ேவடரி'	மா 	வைர	லிப் ல்	ேபாய்	ைபனா லர்	வழியாக
ேடாக்கிேயா	நகைரக்	கண்ேணாட்டம்	மிட்டார்கள்.

ேடாக்கிேயா	நகரம்	உயிர்த் ப்ேபா 	'ஜிவ்’ெவன் 	இயங்கிக்	ெகாண் ந்த .
கீேழ	ேரா கள்	 க் ம்	ெந க் மாய்ப்	பின்னிக்	கிடந்தன.	கார்கள்	பல்ேவ
வண்ணங்களில்	பளபளப்பாய்ச்	சப்பி	எ த்த	பாதாம்	ெபப்பர்மிண்ட்	மாதிரி	ஊர்ந்
ெகாண் ந்தன்!

"அேதா	ெதரி ேத,	அ தான்	இம்பீரியல்	பாலஸ்!"	என் 	 ட் க்காட் னார்
ேஷாேஜா.

"அைதச்	 ற்றித்தான்	ேதர்	ஓடப்	ேபா ேதா!"	என் 	ேகட்டார்	விழா	ேவந்தன்.

”ஆமாம்,	ேதேராட்டத்தன்ைனக் 	’ேநஷனல்	ஹாலிேட'	 க்ேளர்	பண்ணப்
ேபாறாங்களாம்.	ெவளிநாட் லி ந்ெதல்லாம்	ஏகக்	 ட்டம்	வ ம்	என்
எதிர்பாக்கறாங்க.	இப்பேவ	எல்லா	ஓட்ட ம்	 க்	ஆயிட் தாம்.	ஒலிம்பிக்
விழாைவவிடப்	ெபரிசா	நடத்த ம் 	ஜப்பான்	சக்கரவர்த்தி	ஆர்வமாயி க்
காராம்!"



"அெமரிக்காவிலி ந் 	 ஷ்,	ரஷ்யாவிலி ந் 	கார்பேசவ்,	லண்டனிலி ந்
தாச்சர்,	இந்தியப்	பிரதமர்	எல்ேலா ம்	ேதேராட்டத் க் 	வரப்	ேபாறாங்களாேம!"

"மத்தவங்க	ேபெரல்லாம்	ெசான்னீங்க.	வி.	பி.	சிங்	ேபைரச்	ெசால்லாம	இந்தியப்
பிரதமர் 	ெசால்றீங்கேள,	அ 	ஏன்?"	என் 	ேகட்டார்	நன்னன்.

”இப்ப	இ க்கிற	நிைலைமயில்	வி.	பி.	சிங்தான்	பிரதமராயி ப்பார் 	உ தியாச்
ெசால்ல	 யைலேய!	அங்ேக	அத்வானி	ஒ 	ரதம்	விட் க்கிட் க்காேர!	அ
என்ன	ஆகப்	ேபா ேதா!"	என்றார்	 ள்ளி.

ேடாக்கிேயாேவ	அல்ேலாலகல்ேலாலப்படப்	ேபா .	நம்	கைலச்	சிறப்ைப	எல்லா
நாட் 	மக்க ம்	கண் 	களிக்கப்	ேபாறாங்க.	நம்	ஊர்	நாத ரம்,	பாண்
வாத்தியம்,	பரத	நாட் யம்,	ேகாயில்	 ைட,	வாைழ	மரம்,	ெதன்னங் ைல,
ேதர்ச்சீைல,	தண்டமாைல,	ெதாம்ைப,	ெபாய்க்கால்	 திைர,	கரகாட்டம்,	தாைர
தப்பட்ைட,	சிலம்பம்,	வாண	ேவ க்ைக,	ெகாம் 	வாத்தியம்,	ெகாம் 	மிட்டாய்,
ெபாரி	கடைல,	பட்டாணி,	வைளக்கைட,	தண்ணீர்ப்பந்தல்,	நீர்	ேமார்..."

"நீர்	ேமார்னா	?"

”More	நீர் 	அர்த்த	ம்!"

"ஆமாம்;	வடம்	பி ச் 	இ க்க	ஆயிரக்கணக்கான	ேபர்	ேதைவப்ப ேம!
தி வா ர்த்	ேதர்	மாதிரி	ெராம்பப்	ெபரிசாச்ேச!	ஜப்பான்காரங்களால	 மா?
நம்ேமா 	ேசர்ந் 	இ ப்பாங்களா?"

”ஒ 	பக்கம்	வடத்ைத	ஜப்பான்	காரங்க	இ ப்பாங்க.	இன்ெனா 	பக்கம்
நாெமல்லாம்	இ ப்ேபாம்.	ந ந ேவ	ெவளிநாட் க்காரங்க ம்	ேசர்ந்
இ ப்பாங்க."

”இ தான்	ரியல்	கல்ச் ரல்	எக்ஸ்ேசஞ்ச்!"

"எனக் 	ஒ 	சந்ேதகம்.	ேதர்	ஓட்றேபா 	அ க் 	 ன்னா ம்	பின்னா ம்	யார்
யார்	ேபாவாங்க?"

"மாயவரம்,	 ம்பேகாணம்,	தஞ்சா ர்,	ம ைர	பக்கத்திலி ந் 	ஏராளமான
ஒ வார்கள்	வராங்க.	அவங்கெளல்லாம்	ேதவாரம்	தி ப் கழ்	பா க்கிட் 	வரிைச
வரிைசயா	அணி	வ த் ப்	ேபாவாங்க.	தர்ம ரம்	சாமிநாத	ஓ வார்	தான்	லீடர்.



அப் றம்	நாதஸ்வரக்காரங்க	ேகாஷ் 	ேகாஷ் யா	வர்றாங்க.	அவங்க க்
தி ப்பதி	ஆஸ்தான	வித்வான்	நாமகிரிப்ேபட்ைட	கி ஷ்ணன்	தான்	லீடர்!"

"வாஷிங்ட க்ேக	ேபாய்	வந்தவராச்ேச!	சக்கனிராஜ	சக்ைகப்ேபா 	ேபா வாேர,
அப் றம்?	ேவற	யார்	யார்	வராங்க?"

"தி விழா	ெஜயசங்கர்”
'
”ெபா த்தம்தான்.	இ ம்	ஒ 	தி விழா	தாேன!"

”அப்ப...	ேத க் 	 ன்னால்	ஓ வார்கள்.	அவங்க க் ப்	பின்னால்	உள்ள
வார்களா?	பேல,	பேல!"	என்றார்	 ள்ளி.

”ஜப்பான்	கார க் 	வடம்	பி ச் 	இ க்கத்	ெதரி ேமா?"	என் 	ஒ
சந்ேதகத்ைதக்	கிளப்பினார்	 த் .

"ஜப்பான்ேலேய	இந்த	மாதிரி	ேதர்த்	தி விழா	எல்லாம்	உண் .	ஏறத்தாழ	நம்	ஊர்
மாதிரிேய	இ க் ம்	"

"இத்தைன ண் 	மீன்	 ஞ் 	மாதிரி	ஒ 	சின்ன	நா .	இ 	ேபான	 த்தத்தில்
ஹிேராஷிமாைவ	அ ண் 	ேபாட் த்	தைர	மட்டமாக்கிட்டாங்க."

”அ ண் 	வி ந்த	ேநரம்	1945	ஆகஸ்ட்	ஆறாம்	ேததி	காைல	எட்ேடகால்
மணிக் "	என் 	விவரித்தார்	 ள்ளி	 ப் .

”அ க்கப் றம்	என்னமா	வளர்ந் ட்டான்	பார்த்தீங்களா!”

"உலகம்	 ரா	ஜப்பான்	சாமான்	தான்.	காமிரா,	வாச்,	 ரான்ஸிஸ்டர்,	 .	வி.
வீ ேயான் 	எல்லாேம	ேமட்	இன்	ஜப்பான்	தான்.	இப்ப	அெமரிக்கா க் 	காேர
பண்ணி	அ ப்பறாங்க	,	இண் யா க் ப்	 டைவ,	க ம் ,	இ ம் 	இந்த
ெரண் ேம	நாட் ல்	கிைடயா .	ஆனா,	க ம் .	இறக் மதி	பண்ணி	சர்க்கைர
பண்றான்.	இ ம் 	வரவைழச் .	எஃ 	பண்றான்!	இத்தைன	வித்ைத ம்
ெதரிஞ்சவ க் த்	ேதர்	இ க்கறதா	பிரமாதம்!	ஜப்பான்	மக்கெளல்லாம்	ஒண்ணா,
ஒற் ைமயா	ஒ கமா	பா பட் ,	இந்த	ேதசத்ைதேய	ஒ 	ேதர்	மாதிரி
இ த் க்கிட் ப்	ேபாய்	 ன்னணியிேல	நி த்திட்	டாங்கேள!'

"நல்லாச்	ெசான்னீங்க.	ேதர்	இ க்க	ஆள்	ேவ ம்னா	 ண் 	 ண்டா	ஸ்ேமா,



பயில்வான்கைளேய	அ ப்பிெவச் வாங்க.	பயில்வான்க ம்	ேபாதா ன்னா
'ேராேபா'	தயார்	பண்ணி	ேதைர	இ க்கச்	ெசால் வாங்க!"	என்றார்	நன்னன்.

”மணி	நா 	ஆகப்	ேபா .	நாம்	வந்த	ேவைலைய	பார்க்காம	இப்ப 	ஊர்
த்திக்கிட் ந்தா	எப்ப ?"	என் 	அவசரப்ப த்தினார்	கணபதி	ஸ்தபதி.

”இவ்வள 	 ரம்	வந் ட் 	வாக்ஸ்	மி ஸியம்	அக்ேவரியம்	ெரண் ம்	பாக்காமலா
ேபாற ?	எ 	வைக	மீன்	இ க்காேம,	அக்ேவரியத் ல!"	என்றார்	மேனாரமா.

’அக்ேவரியம்	எங்க	இ க் '	என் 	ேகட்டார்	 த் .

”இேத	டவர்லதான்.	 ணாவ 	மா ல	ெம 	ெபாம்ைமங்க	இ க் ,	 தல்	மா
அக்ேவரியம்."

"அெதல்லாம்	விழா	 ஞ்சப் றம்	பார்த் க்	 வம்.	இப்ப	 தல்ல	உயிேனா
பார்க் க் ப்	ேபாய்,	அங்ேக	நி த்தி	வச்சி க் ம்	ேதைரப்	பார்த் ட்
வந் ேவாம்	வாங்க"	என் 	அைழத்தார்	கணபதி	ஸ்தபதி.

”ேதர்	அங்ேகதான்	நிக் தா?"

"ஆமாம்.	பதினா 	வ ஷத் க் 	 ந்தி	இேத	ஜப்பான்ல	வள் வர்	சிைலைய
ெவச் 	ேதேராட்டம்	விட்டாங்கேள,	ஞாபகம்	இ க்கா?	அப்ப	கைலஞர்
தலைமச்சரா	இ ந்தார்.	இங்க	வந் 	விழாைவத்	ெதாடங்கி	ெவச்சார்	!	அந்தத்

ேதைரத்தான்	இப்ப	பாக்கப்ேபாேறாம்!"

”இந்தத்	தடைவ ம்	ேதேராட்டத்ைத	கைலஞர்தாேன	ெதாடங்கி	ைவக்கப்	ேபாறார்!"

”அதில்	என்ன	சந்ேதகம்?"	

“எப்ப	வரார்	ெதரி மா?"

”ேததி	ெதரியேல.	ஆனா	சக்ரவர்த்தி	கஸ்ட்டா	வரார் 	மட் ம்	ெதரி ம்.	இந்தியன்
வங்கி	ேசர்மன்	ேகாபால	கி ஷ்ணன்	தான்	எல்லா	ஏற்பா ம்	ெசஞ் கிட் க்கார்.
அவர்	அ த்த	வாரேம	வந் டறார்."

”எப்ப ம்	ஆரம்ப	விழா க் 	கைலஞர்	வந் வார்,	இல்ைலயா?"



" தல்	நாேள	வந் வார்!".	

"அப்ப	 ைர க ம்	வ வார் 	ெசால் ங்க,"

"அவர்	இல்லாமலா?”

எல்ேலா ம்	ரயிேலறி	உயிேனா	ஸ்ேடஷன்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தார்கள்.	பார்க்ைகச்	 ற்றிப்
பார்த் விட் க்	கைடசியாகத்	ேதர யில்	ேபாய்	நின்றார்கள்.

"அேடயப்பா	ேதைரப்	பார்த்தீங்களா,	எவ்வள 	ெபரி ?"	என் 	வியந்தார்
மேனாரமா.	

ேதரின்	கம்பீரத்ைத ம்,	அதன்	அைமப்ைப ம்	பார்த் ப்	பார்த் 	அதிசயித் ப்
ேபானார்	ேஷாேஜா.	"சப்பரம்	என் 	ெசால்வார்கேள,	அ 	எ ?"	என் 	ேகட்டார்.

"இ 	சப்பரம்	-	இ 	சக்கரம்'	என் 	ஒவ்ெவான்றாய்	விளக்கினார்	நன்னன்.	உடேன
ஒ 	சாக்பீைஸ	எ த் ,

”ச	-	ப்	-	ப	-ர-ம்	-	சப்பரம்.	ேதாப்பீடம்.
ச	-க்-க-ர-ம்	-	சக்கரம்..."	என் 	எ த் க்	 ட் ச்	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	சாக்பீஸால்
சப்பரத்தின்	மீ ம்,	சக்கரத்தின்	மீ ம்	 ண் 	 ண்டாய்	எ திக்	காட் னார்.
#	#	#

டாக்ஸி	ஒன்ைற	நி த்தி	'ஷிம்பாஷி!'	என்றாள்	கிஜியா.	இ வ ம்	ஷிம்பாஷியில்
இறங்கி	ேகளிக்ைககள்	நிைறந்த	ஒ 	 ச்சந்தியில்	ைகேகாத் 	நடந்தார்கள்.

நிசிேகக்கி	திேயட்டர்	வாசலில்	ெபரிய	அள 	ேபாஸ்டரில்	டாப்ெலஸ்	ெபண்கள்
சிரித்தார்கள்.	வரிைசயாகச்	சம	உயரத்தில்	ஒற்ைறக்	காைலத்	 க்கி
மடக்கியப ...	மார் கள்	விம்ம...	த்ரீ	ைடமன்ஷன்	எஃெபக்ட்!

அவன்	அந்தக்	கவர்ச்சிைய	உற் ப்	பார்த்தேபா 	கிஜிமா	 ச்சமாய்	 கத்ைதத்
தி ப்பிக்ெகாண்டாள்.

”எங்ேகயாவ 	ேபாய்ச்	சாப்பி ேவாமா?'	என் 	கவனத்ைதத்	தி ப்பினாள்.

"எங்ேக	?”



”ேஸானி	பில் ங்	எதிரில்	ஐஸ்க்ரீ	ம்	பார்லரில்.	Miss	Parrot”	என்றாள்.

தி ம்பி	நடந்ேத	வந்தார்கள்.	கின்ஸா	ேபாலீஸ்	ஸ்ேடஷ க் 	எதிர்	 ைலயில்
ெதரிந்த 	அந்த	பார்லர்!

ஸிக்ன க் க்	காத்தி ந் ,	ேராைடக்	கடந் ,	 ழல்	ப கள்	ஏறி.	மா க் ப்	ேபாய்
இடம்	பி த்தனர்.	ஒ 	 ைலயில்	கண்ணா 	ஜன்னல்	ஓரமாக	சின்ன	ேடபிள்;
எதி ம்	 தி மாய்	வசதியாக	இரண்ேட	நாற்காலிகள்.	கண்ணா 	வழியாகப்
பார்த்தேபா 	கின்ஸா	ஒளிப் ச்சிகளாய்க்	ேகாலம்	காட் ய .	ெம 	கார்ைட
எ த் 	நிதானமாகப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்த	ஜார்ஜிடம்	"இேதா	ஒ 	நிமிஷம்	,
என்	ேதாழிக் 	ெடலிேபான்	ெசய் விட் 	வந் வி கிேறன்"	என் 	எ ந்த	கிஜிமா
ைகப்ைபைய	நாற்காலிமீ 	ைவத் 	வீட் ப்	ேபானாள்.

"அந்தப்	ைபக் ள்	சர்க்கார்	ரகசியங்கள்	ஏேத ம்	இ க்கலாம்”	என்
ேயாசித்தான்	ஜார்ஜ்	மனம்	பரபரத்த .	கிஜிமா	தி ம்பி	வ வதற் ள்,	அவ க் த்
ெதரியாமல்	அைத	எ த் ச்	ேசாதித் விடத்	 ணிந்தான்.	 ற்ற	உணர்ேவா
ற் ற் ம்	பார்த்தான்.	யா ேம	இவைன	கவனிக்கவில்ைல.	சட்ெடன் 	அந்தப்

ைபைய	எ த் 	அதிலி ந்த	சில	க தங்கைள	அவசரமாய்ப்	ப த்தான்.	அவன்
எதிர்பார்த்த,	அவ க் த்	ேதைவயான	சில	ரகசியங்கள்	அதில்	இ ந்தன!

இதயம்	படபடக்க,	சில	விலாசங்கைள ம்	ேததிகைள ம்	தன்	டயரியில்	ேவகமாய்க்
கி க்கிக்ெகாண் 	அந்தக்	க தங்கைளப்	பைழயப ேய	ைபயில்	ைவத் விட்டான்.

கிஜிமா	நிதானமாகத்	தி ம்பி	வந் 	எதிரில்	உட்கார்ந் 	தைலையக்	ேகாதிக்
ெகாண்டாள்.

"ஜார்ஜ்!	என்ன	சாப்பி கிறீர்கள்?	இங்ேக	’மிஸ்	ேபரட்'	ஐஸ்க்ரீம்	ெராம்ப	பா லர்.
தி மணமாகாத	இளம்	ேஜா கள்	அைதச்	சாப்பி வதற்ெகன்ேற	இங்
வ வார்கள்"	என் 	 றிச்	சிரித்தாள்.

"Miss	Parrot!"	என்றவன்	"இங்ேக	எப்ேபா ம்	 ட்டம்தானா?"

"ஆமாம்;	காதலர்கள்	உல்லாசப்	ெபா 	ேபாக்க	இங்ேக	வ வார்கள்.	நிதானமாய்
உைரயா க்ெகாண்ேட	ஐஸ்க்ரீம்	 ைவப்பார்கள்.'

"எனக் 	மிஸ்	பாரட்'	ெராம்பப்	பி த்தி க்கிற ."	



"	இன்ெனான் 	சாப்பி கிறீர்களா?"	

"ேவண்டாம்.	நாைளக் ம்	இங்ேக	வ ேவாம்."

இ வ ம்	எ ந்தார்கள்.

அவைன	’ஸப்ேவ'	வைர	ெகாண் விட்டான்.	பிற 	டாக்ஸி	பி த் 	தன்
ஓட்ட க் த்	தி ம்பியேபா 	மணி	பதிெனான் .	ஜப்பானியர்கள்	 ளிக்கிற
ேநரம்.	கைளப்ேபா 	கட் லில்	அமர்ந்தான்.

ஷா	கழற்றி,	ஸாக்ஸ்	உரித் 	ைநட்க ன்	அணிந் ,	க்ரீன்	 	தயாரித் க்
ெகாண் ந்த	ேபா 	ெடலிேபான்	கி 	கி த்த .	ரிசீவைர	எ க்க,	அவ ைடய
நண்பன்	ெபன்னட் ன்	ஆவல்	நிைறந்த	 ரல்	:

”ஜார்ஜ்!	நான்தான்	ெபன்னட்.	பாரிவிலி ந் 	ேப கிேறன்.	ஏதாவ 	தகவல்..?'
என் 	இ த்தான்.

"எஸ்.	ெராம்ப	 க்கியமான	தகவல்	சிக்கிவிட்ட .	ஷாம்ேபள்	 த் 	ெவற்றிையக்
ெகாண்டா 	நண்பேன!"	என்றான்	ஜார்ஜ்.

" 	ஆர்	கிேரட்	இந்தச்	ெசய்தி	ேபா ம்!	நாைள	வந் 	வி கிேறன்.	ேநரில்	ேபசிக்-
ெகாள்ளலாம்"	என் 	ேபச்ைச	ெவட் க்ெகாண்டான்.

ஜார்ஜ்	ரிசீவைர	ைவத்த ம்	மீண் ம்	ெடலிேபான்	ஒலித்த .

'யாராயி க்கலாம்?'	என்ற	ேயாசைன டன்	ஜார்ஜ்	ெடலிேபாைன	எ த் ப்
ேபசியேபா ,	ஒ 	அதிர்ச்சியான	ெசய்தி!

"ஜார்ஜ்!	உங்க	டயரிைய	நீங்க	ஐஸ்க்ரீம்	ஷாப்பில்	மறந் 	ைவத் விட் ப்
ேபாய்விட் ர்களா?'	என் 	ேகட்டாள்	கிஜிமா.

"ைம	காட்!"	என் 	தைலயில்	ைக	ைவத் க்ெகாண்டான்	ஜார்ஜ்.
-----------------	
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ஒன் ,	இரண் 	என் 	ெதாடங்கி	ஐந் 	வைர	விரல்	வீட் 	எண்ணினார்	 ள்ளி
ப் .	அப்ப 	எண் ம்ேபா 	நம்	ஊர்	வழக்கப்ப 	இல்லாமல்,	கட்ைட	விரலில்

ெதாடங்கி	 ண் விரலில்	 த்தார்.

”இெதன்னய்யா	தைலகீழ்ப்பாடமா	கட்ைடவிரல்ேல ந் 	எண்றீங்க!	இ 	எந்த	ஊர்
வழக்கம்?"	என் 	ேகட்டார்	 த் .

”இ 	ஜப்பான்	நாட் 	வழக்கம்.	நாெமல்லாம்	 ண் 	விரல்ேல	ஆரம்பிச் 	கட்ைட
விரல்ேல	 ப்ேபாம்.	இங்ேக	கட்ைடவிரல்	தான்	 தல்	நம்பர்	!	பி	எ	ேராமன்	ெவன்	
ஆர்	இன்	ேராம்!"	என்றார்	 ள்ளி	 ப் .

'சரி;	அஞ் ங்கற 	என்ன	கணக் ?"	-	 த் 	ேகட்டார்.

"இன்ைனக் 	அஞ்சாவ 	நாள்	இண் யன்	பாங்க்	ேசர்மன்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்
வரார்.	ஆறாவ 	நாள்	காைலயில	ஒன்ப 	மணிக் 	பந்தக்கால்	 ர்த்தம்.
பந்தக்கால்	 னியில்	மாவிைல	கட் 	மங்கள	வாத்திய	இைசேயாட
ேகாபாலகி ஷ்ணன்	ஊன்றி	ைவப்பார்.	ராசியான	ைக!"

'பந்தக்காலா?	அ 	எ க் !"

'அரண்மைன	கிழக் 	வாசல்ேலதான்.	ேதேராட்டம்	ெதாடங்கப்	ேபாேறாம்.	அந்த
இடத் லேய	ேவற	ஒ 	ைஸட்ல	ஷாமியானா	ேபாட் 	ேதர்	ஃெபஸ் வல்	ஆபீஸ்
அைமக்க ம்.	ேதேராட்டம்	சம்பந்தமான	எல்லா	ஏற்பா கைள ம்	அந்த
ஆபீஸ்தான்	கவனிச் க் ம்."

"ெகாஞ்சம்	விவரமாச்	ெசால் ங்க..”

” தல்ல	ஸ்ெபஷல்	ெகா 	ஒண் 	தயார்	ெசய்ய ம்.	அப் றம்,	ஸ்டாம்ப்	ரிலீஸ்
கல்ச் ரல்	 ேராக்ராம்.	என்ெகாயரி	ஆபீஸ் 	இப்ப 	எத்தைனேயா	ஐட்டம்
இ க்ேக!"	என்றார்	 த் .

"நாங்க	ெரண் 	ேப ம்	இப்பேவ	ேதர க் ப்	ேபாேறாம்.	 தல்ேல	ேதைர	ரிப்ேபர்
ெசய்ய ம்.	நா 	பக்க ம்	ெதாம்ைப	கட்ட ம்.	நிைறய	அலங்கார	ேவைல



இ க் .	ஜாயிண்ட்	ேவைலெயல்லாம்	 ச் ,	பளபளன் 	 த்	ேதராக்கிட ம்"
என்றார்	கணபதி	ஸ்தபதி.

"ேதர்	ேவைலைய	கவனிக்கப்	ேபாற 	யார்	யார்?"

"நா ம்	நன்ன ம்தான்.	தச் 	ேவைல	ெசய்யறவங்க	ஓட்டல்ல	இ க்காங்க.
அவங்க ம்	இப்ப	வராங்க...”

"பந்தக்கால்	 ர்த்தம்	வைரக் ம்	எங்க க் 	ஒ 	ேவைல ம்	இல்ைல.
அதனால்,	நாங்க	நா 	ேப ம்	அ க் ள்ேள	கிேயாட்ேடா க் ப்	ேபாயிட்
வந் டேறாம்"	என்றார்	மேனாரமா,

”அ ம்	நல்ல	ேயாசைனதான்"	என்றார்	நன்னன்.

"கிேயாட்ேடா	ஜப்பானின்	பைழய	தைலநகரம்.	1868ேல ந் 	ேடாக்கிேயா	தான்
த்	தைலநகரம்	என்றார்	 ள்ளி.

”கிேயாட்ேடா,	ேடாக்கிேயா	"	என் 	தி ப்பித்	தி ப்பிச்	ெசால்லிப்	பார்த்தார்
மேனாரமா.

'KYOTO	பைழய	நகரம்.	TOKYO	 .	ெரண் ேம	அஞ் 	எ த் தான்
தைலநகரம்	மாறின	மாதிரி	எ த் க்க ம்	இடம்	மாறியி க் !"	என் 	 ள்ளி
ப் 	 திர்	ேபாட்டார்.

”எப்ப ?”

”KYOTO-வில்	உள்ள	கைடசி	ெரண் 	எ த்ைத	 தல்ல	மாத்திப்	ேபாட்டா
TOKYO!"	என்றார்	 ள்ளி.

"ெராம்ப	ஆராய்ச்சி	பண்ணியி க்கீங்க!"	-	மேனாரமா	சிரித்தார்.

"நீங்க	ஆச்சி	,	நான்	ஆராய்ச்சி	!"	என்றார்	 ள்ளி.

நா 	ேப ம்	ஸ்ேடஷன்	வாசலில்	ேபாய்	நின்றேபா 	அந்த	நகரத்தின்	கம்பீர ம்,
கலகலப் ம்	எதிரில்	டவர்	ஒட்ட ம்	ெதரிந்தன.	விசாலமான	விஸ்தீரணத்ைதக்
கடந் ,	அந்தக்	கட்டடத்தின்	ஓரமாகேவ	நடந் 	ேபானார்கள்.



பக்கத்தில்	ஒ 	சின்ன	சந் 	தி ம்பிய .	”இந்தத்	ெத வில்	நிைறய	'இன்ன்'ஸ்
இ க் .	நா 	ேபர்	தங்கற க் 	வசதியா ம்	சீப்பா ம்	இ க் ம்.	கட் ல்	மட் ம்
இ க்கா .	தைரயில்	பாய்	விரித் 	திண் 	ேபாட் ப்பார்கள்"	என்றார்
ேகாேமாச்சி.

”ஒ 	ைரஸ்	 க்கர்	வாங்கி	இன்ன்லேய	சைமய ம்	பண்ணிட்டா	சாப்பாட் ச்
ெசல ம்	மிச்சமாப்	ேபாயி ம்"	என்றார்	 ள்ளி.

"பஸ்ட்	கிளாஸ்	ஐ யா	!	சாம்பார்	ெபா ,	ரசப்ெபா ,	ஊ காய்	ெப ங்காயம்	உள்பட
சைமய க் 	ேவண் ய	எல்லாம்	ெகாண்டாந்தி க்ேகன்.	நாேன	சைமயல்
பண்ணிரட் மா?"	என் 	ேகட்டார்	மேனாரமா.

"இன்ன்ல	சைமக்கலாமா?	ஒத் க் வாங்களா?"	என் 	பயந்தார்	 த் .

"இன்ன்ல	ெசாந்தக்காரிக் த்	ெதரிஞ்சா	ஆபத் .	சத்தம்	ேபாட் 	விரட்
விட் வாங்க!"	என் 	எச்சரித்தாள்.	ேகாேமாச்சி.

"ம்.	பார்த் க்கலாம்.	சமாளிச் க்கலாம்"	என்றார்	 ள்ளி.

”ஜப்பான்ல	நம்	ஊர்	சாப்பாடா	அ ம்	மேனாரமா	ைகயால	பேல,	பேல!	அப்ப ன்னா
சாம்பார்	ஏதாச் ம்	 ட..."

”சின்ன	ெவங்காயம்	இ க் .	சாம்பா ம்	ெசஞ் ட்டாப்	ேபா "	என்றார்
மேனாரமா.

ஒ 	இன்ன்	பி த் 	ேமல்	மா யில்	இரண் 	 ம்	எ த் க்	ெகாண்டார்கள்.	அந்த
இன்ன் க் ச்	ெசாந்தக்கார	அம்மா க் த்	ெதரியாமல்	ரகசியமாகச்	சைமத்
வி வ 	என் ம்	 	ெசய்தார்கள்	,

ெவங்காயம்	உரித் ,	ப ப் 	ேவகைவத் ,	சாதம்	வ த் ,	சாம்பார்	ெகாதித்தேபா
ெவங்காய	வாசைன	கமகமத்த !

"கதைவச்	சாத் ங்க,	வாசைனைய	ெவளிேய	விடாதீங்க....	ஜாக்கிரைத!"	என்
எச்சரித்தார்	 ள்ளி.

எல்லாக்	கத கைள ம்	 	,	 ளி	வாசைன	 ட	ெவளிேய	ேபாகாதப 	 வாரக
பாலகர்	மாதிரி	காவல்	காத்தார்	 த் .



ள்ளி	 ப் 	விசிறியால்	வீசி,	வீசி	வாசைனையக்	கைலத் விட் க்
ெகாண் ந்தார்.
வீட் க்கார	அம்மாள்	உட்கார்ந்தி ந்த	க ண்ட்டர்	வைர	ேபாய்	நின் 	அங்
சாம்பார்	வாசைன	வ கிறதா	என் 	ேமாப்பம்	பி த் ப்	பார்த்தார்	 ள்ளி.

வீட் க்கார	அம்மாேவா 	ேபச் க்	ெகா த் .	அவள்	கவனத்ைத	திைச
தி ப்பினாள்	ேகாேமாச்சி.	 த் 	ஊ வத்தி	ெகா த்தி	ைவத் 	சாம்பார்
வாசைனைய	அதில்	மைறக்கப்	பார்த்தார்.

சாம்பாைரக்	கீேழ	இறக்கி	ைவக்கிற	ேபா 	வீ 	 ரா ம்	வாசைன	அடர்த்தியாய்ப்
பரவிவிட்ட .

வீட் க்கார	அம்மாள்	 க்ைக	உறிஞ்சி	உறிஞ்சி,	’அெதன்ன	வாசைன!	எங்கி ந்
வ கிற ?'	என் 	ேயாசித்தாள்.	சந்ேதகத் டன்	ேமேல	இவர்கள்	தங்கியி ந்த
அைறக் 	விைரந் 	ெசன் 	பார்த்தாள்.

"ஐேயா,	வீட் க்கார	அம்மான்	ெதரிஞ் 	ேபாச் 	ேபாலி க் 	என்ன	ஆகப்
ேபா ேதா!"	என் 	எல்ேலா ம்	பயந் 	ேபாய்	தி ட் 	 ழி	 ழித்தார்கள்.

அந்த	அம்மாள்	"இங்ேக	சைமயல்	ெசய்தீர்களா?'	என் 	அதிகாரமாய்க்	ேகட்டாள்.

"ஆமாம்”	என் 	ஒப் க்ெகாண்டார்	 ள்ளி	பயந்தப .

”என்ன	பண்ணீங்க?"

”ஆனியன்	சாம்பார்”	என் 	ேகா 	ேமாச்சி	உண்ைமையச்	ெசால்ல,	அப்ப யா!
”வாசைன	பிரமாதம்!	நாக்ல	ஜலம்	ஊ .	எனக் ம்	ெகாஞ்சம்	சாம்பார்
ெகா ப்பீங்களா?"	என் 	ேகட்டாள்.

"அம்மா ேயா!	தப்பிச்ேசாம்"	என் 	எண்ணிக்ெகாண்ட	மேனாரமா,	ஒ 	பாத்திரம்
நிைறய	சாம்பார்	எ த் க்	ெகா த்த ப்பினார்.	அங்ேகேய	ஒ 	ஸ் ன்	சாம்பாைர
வாயில்	ஊற்றிச்	சாப்பிட் ப்	பார்த்த	வீட் க்காரி	”ெராம்ப	ேடஸ்ட்டா	யி க் !
ெவரி ட்	தின ம்	நீங்க	இங்ேகேய	சைமயல்	ெசஞ் க் ங்க.	எனக் ம்	ெகாஞ்சம்
சாம்பார்	ெகா த் ட் ப்	ேபாங்க.	ஆமாம்!"	என் 	ஒ 	உத்தர 	ேபால்
ெசால்லிவிட் ப்	ேபானாள்.



மேனாரமா க் ம்	மற்றவர்க க் ம்	அப்ேபா தான்	ேபான	 ச் 	தி ம்பி	வந்த

நா 	ேப ம்	மகிழ்ச்சி	தாங்காமல்,	"அம்மா !"	என் 	நிம்மதிப்	ெப ச்
விட்டார்கள்.

”நாைளக் 	என்ன	சைமயல்	மீன்	 ழம் 	வச்சிரலாமா?”	என் 	ேகட்டார்	மேனாரமா
ைதரியத்ேதா .

”மீன்	தான்	ஜப்பானியர்களின்	 க்கிய	உண .	இந்த	நாட் ன்	உண த்	ேதைவைய
60%	மீன்	தான்	 ர்த்தி	ெசய்கிற .	பாதிப்ேபர்	பச்ைசயாகேவ	சாப்பிட் வாங்க"
என்றார்	 ள்ளி.
#	#	#

நன்னன்	உயிேனா	பார்க்கில்	நி த்தி	ைவக்கப்பட் ந்த	ேதர்ச்	சப்பரத்தின்	மீ 	ஏறி
அமாந் 	ஏேதா	எ திக்ெகாண்	 ந்தார்.

"என்ன	எ தறீங்க?"	என் 	ேகட்டார்	தி க் றள்	ேஷாேஜா.

”அரண்மைனையச்	 ற்றி	நா 	பக்க ம்	ேதர்	ஓட்டப்	ேபாேறாம்	இல்ைலயா?	அந்த
நா 	வீதிக் ம்	நா 	ேபர்	ைவக்கலாம் 	ஒ 	ேயாசைன!"

"என்ன	ேபர்	ைவப்பீங்க?"

"அைதத்தான்	எ திக்கிட் க்ேகன்.	வள் வர்	வீதி,	இளங்ேகா	வீதி,
ஒளைவயார்	வீதி,	பாரி	வீதி."

”பாரி	விதி	எ க் ?"

” ல்ைலக் 	ேதர்	ஈந்த	வள்ளல்	பாரிதாேன?	அவன்	ேப ம்	இ க்கட் ேம!"
என்றார்	நன்னன்.

ெவளிநாட் லி ந் 	ஏராளமான	 ரிஸ்ட் கள்	ேதைரச்	 ற்றிச்	 ழ்ந் 	ேவ க்ைக
பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	தி க் றள்	ேஷாேஜா	அவர்க க்ெகல்லாம்	ேதர்
பற்றி ம்	ேதேராட்டம்	பற்றி ம்	விளக்கம்	ெசால்லிக்ெகாண் ந்தார்.	ேதரின்
அ ப்பாகத்தில்	இ ந்த	 ட்பமான	சிற்பங்கைளக்	காட் ,	"இெதல்லாம்
இந்தியாவின்	கைலச்ெசல்வங்கைள ம்	கலாசாரங்கைள ம்	பிரதிபலிக் ம்
சிற்பங்கள்.	இந்தத்	ேதரின்	மீ 	வள் வர்	சிைலைய	ைவத் 	ஊர்வலம்	விடப்



ேபாகிேறாம்"	என்றார்.

"அப்ப யா!	ஊர்வலம்	என்ைறக் ?"	என் 	ஆவேலா 	ேகட்டார்	கிறிமாேவா
அங்ேக	வந்தி ந்த	ஜார்ஜ்.

”ேததி	இன் ம்	 வாகேல...."	என்றார்	ேஷா	ேஜா.

ேதைரச்	 ற்றிச்	 ற்றி	ஒ 	ஆராய்ச்சிேயா 	கவனித்தார்	ஜார்ஜ்.	எல்லா
பாகங்கைள ம்	 ட்பமாகப்	பார்த் க்	ெகாண்டார்.	நா 	சக்கரங்கைள ம்
ெதாட் ப்	பார்த் 	"ப் ட் ஃ ல்	கார்விங்ஸ்!"	என் 	வியந்தார்.

சிற்பங்கள்	ெசய் ம்	ஆச்சாரிகைளச்	சந்தித் ,	சிற்பங்கள்	ெசய் ம்	கைலைய
எனக் ம்	கற் த்	த வீர்களா?'	என் 	ேகட்டார்.
--------------		
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நரீடா	விமான	 டம்	éேஜ	ேஜ'	என் 	பரபரத்த .

இன் ம்	சிறி 	ேநரத்தில்	ஏர்	இண் யாவில்	வந் 	இறங்கப்	ேபா ம்	இந்தியன்
வங்கி	ேசர்மன்	ேகாபாலகி ஷ்ணைன	வரேவற் ,	அரண்மைனக் 	அைழத் ச்
ெசல்ல	ஜப்பான்	சக்ரவர்த்தி	தம 	அந்தரங்கக்	காரியதரிசி	மிஸ்டர்	ேயாஷினாரி
ைய ம்,	அவ க் த்	 ைணயாக	விழா	ேவந்தன்	 த் .	 ள்ளி	 ப்
இ வைர ம்	விமான	 டத் க் 	அ ப்பி	ைவத்தி ந்தார்.	காரியதரிசி	 ன்
வீட் ம்	இவர்கள்	பின்	வீட் ம்	உட்கார	ேரால்ஸ்ராய்ஸ்	நரீடாைவ	ேநாக்கிப்
பறந்த .

”ேரால்ஸ்	ராய்ஸ்	கார்ல	ேபாற க் 	அ ம்	ஜப்பான்	ேரா ல்	ேபாற க் க்
ெகா த் 	வச்சி க்க ம்.	எல்லா க் ம்	கிைடச் மா	இந்த	அதிர்ஷ்டம்!”
என் 	மகிழ்ந்தார்	 த் .	

”இங்ேக	ேரால்ஸ்ராய்ஸ்,	நம்	ஊரில்	ேரால்ஸ்	ராய்ஸ்!"	என் 	சிரித்தார்	 ள்ளி.

"விமானம்	வர	இன் ம்	அைர	மணி	ஆ மாம்.	அ க் ள்ேள	ெகாஞ்ச	ேநரம்
ேதாப்பிங்	பண் வமா?"	என் 	ேகட்டார்	 த் .

”ஏர்ேபார்ட்ல	எக்கச்சக்க	விைல..."

”நான்	ெசால்ற 	விண்ேடா	ஷாப்பிங்!	கண்ணால	பாக்கறேதா 	சரி!	ஒ 	காப்பி
மட் ம்	சாப்பிடலாம்"

”ேவணாம்.	ைகையச்	 ட் ம்!|

”ஏன்?	அவ்வள 	 டா	ெகா ப்பாங்களா?"

”	காப்பி	 டா .	விைல!"	என்றார்	 ள்ளி.

ற் க்கணக்கான	பயணிகள்	 ம்பல்	 ம்பலாக	எஸ்கேலட்டர்	ஏறி,	ப கள்
இறங்கி,	ேஸானி	விளம்பர	அழகியின்	கவர்ச்சியில்	லயித் ,	வராந்தா	நடந்
இம்மிகிேரஷன்	கடந் ,	கஸ்டம்ஸ்	வி தைல	ெபற் 	 ன்	வாச க் 	வந்



ெகாண் ந்தவர்களில்	ேகாபாலகி ஷ்ண ம்	ஒ வர்.

"அேதா,	அேதா	ேகாபாலகி ஷ்ணன்!"	என்றார்	 ள்ளி.

”இந்த	 ம்பலில்	அவைர	எப்ப க்	கண் பி ச்சீங்க?"	என் 	ேகட்டார்	 த் .

" ள்ளமான	ஜப்பான்காரர்க க்கிைடேய	ஆஜா 	பா வாய்,	உயரமாய்
வ கிறாேர!"	என்றார்	 ள்ளி.

"ஜப்பான்காரர்கள்	 றள்	மாதிரி	 ள்ளமா	இ க்காங்க!"	என்றார்	 த் .

"அப்ப	இனிேம	அவங்கைளக்	 ள்ளர்கள் 	ெசால்ற க் ப்	பதிலா	' றளர்கள்'
ெசால்லி வமா?"	என்றார்	 ள்ளி.

ேகாபாலகி ஷ்ணன்	ெம வாக	நடந் வர,	 ள்ளி	 ப் 	ஓ ப்ேபாய்	அவர்
ைகப்ெபட் ைய	வாங்கிக்ெகாண்டார்.

தலில்	தம்ைம	அறி கப்ப த்திக்ெகாண்ட	காரியதரிசி	ேயாஷினாரி
ேகாபாலகி ஷ்ணன்	ைகையக்	 க்கி	 ச்ெசண் 	ெகா த் 	”ெவல்கம்,
ெவல்கம்	 	ேடாக்ேயா!"	என் 	ஆங்கிலத்தில்	வரேவற்றார்.

”வீட்ல	ேல ஸ்	யாைர ம்	அைழச்சிட் 	வரைலயா?”	என் 	 த் 	ேகட்க
விழா க் 	வந் வாங்க”	என்றார்	ேசர்மன்.

”தமிழ்நாட் ல்	விேசஷம்	ஏதாவ 	உண்டா	?"

"பலத்த	மைழ	ெபஞ் 	ஏரி,	 ளம்	 ட்ைடெயல்லாம்	ெராம்பி	வழி .	அந்த	ஏரி
ளம்	 ட்ைடெயல்லாம்	இப்ப	ேவற	எங்க ம்	இல்ைல.	நம்ம	'ெமட்ராஸ்	ேராட்லதான்

இ க் !"	என் 	சிரித்தார்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்.

"நாம	இப்ப	பாலஸ்	கஸ்ட்	ஹ ஸ்க் ப்	ேபாேறாம்.	நீங்க	அங்கதான்	தங்கறீங்க.	
சக்ரவர்த்தி	தங்கைளச்	சந்திக்க	ெராம்ப	ெராம்ப	ஆவலாயி க்கார்.	ராத்திரி
எல்லா க் ம்	 ன்னர்	பாலஸ்லதான்.	அப்ப	மகாராஜா	ேதேராட்டம்	பற்றி	உங்ககிட்ட..
த்ெரட்ேபரா	 ஸ்கஸ்	பண்ணப்	ேபாறாராம்!"	என்றார்	ேயாஷினாரி.

”த்ெரட்	ேபர்	!	ெராம்பப்	ெபா த்தமான	வார்த்ைத.	ேதர்வடேம	த்ெரட்ல
ஆன தாேன!"	என்றார்	 ள்ளி.



'நீங்கெளல்லாம்	எங்ேக	தங்கியி க்கீங்க?'	என் 	 த் ைவப்	பார்த் க்	ேகட்டார்
ேகாபாலகி ஷ்ணன்.

"டயச்சி	ஓட்டல்ல."	

"ஏன்?	அரண்மைனல	தங்கைலயா?'

"ெடம்பரரியாத்தான்	ஓட்டல்ல	தங்கவச்சி க்காங்க.	கஸ்ட்	ஹ ஸில்
சின்னச்சின்ன	ரிப்ேபர்	நடந் கிட் ந்த .	இப்ப	எல்லாம்	 ஞ் ட் .	இப்பேவ
எங்கைள ம்	கஸ்ட்	ஹ ஸ்	ஈக் 	வந் டச்	ெசால்லிட்டாங்க!"	என்றார்	 ள்ளி.	

"நம்ம	 ட்டம்	ெபரிய	 ட்டமாச்ேச!	அவ்வள 	ேப ம்	கஸ்ட்	ஹ ஸில்	தங்க
மா?"

"ஆயிரம்	ேபர்	ேவண் மானா ம்	தங்கலாம்.	அ 	க்வார்ட்டர்ஸ்	இ க் ?"
என்றார்	ேயாஷினரி.

”ேரால்ஸ்	ராய்ஸ்	சவாரி	அரண்மைன	வாசம்	ராேஜாபசாரம்!"	என் 	ெசால்லி
மகிழ்ந்தார்	 ள்ளி.

”சக்ரவர்த்திக் 	என்ன	வய 	இ க் ம்?"	என் 	ேகட்டார்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்..

”125-வ 	சக்கரவர்த்தி.	வய 	அம்பத்தா 	ேபர்	அகிஹிட்ேடா.	மகாராணி	ேபர்
மிச்சிேகா'	என்றார்	 ள்ளி.

"ேதர்	ேவைல	எங்க	நடக் ?"

"பைழய	இடத்திலேய	ெவச் 	ரிப்ேபர்	பார்த் க்கிட்	 க்காங்க.	ேதர்	ேஜாடைன,	
அலங்காரம்,	ெதாம்ைப	கட்ற 	எல்லாத்ைத ம்	 க்கமாப்	பார்த்
ரசிக்க மாம்	சக்ரவர்த்தி	 ம்பத்தா க் .	அதனால	ேதைர	அரண்மைனக்ேக
ெகாண் 	வந் ரச்	ெசால்லிட்டாங்க."

”ேதேராட்டம்	எந்த	இடத்திேலன் 	தீர்மானமாயிட் தா?".	கிழக் 	வாசல்ேல ந்
ஆரம்பிச் 	ேகாட்ைடக் 	ெவளிேய	நா 	விதிகைள ம்	 ற்றி	வரப்ேபா .	மதில்
வர்	பக்கமா	அரண்மைனக் ள்ளேய	ஒ 	கண்ணா 	ஹ ஸ்	கட் யி க்காங்க.

அந்த	இடம்	நல்ல	வி 	பாயிண்ட்டாம்!	ேதேராட்டம்	பார்க்கற க் 	ஏற்ற	வசதியான



இடம்!"	என்றார்	ேயாஷினாரி.
"பந்தக்கால்	 ர்த்தம்	எப்ப	வச்சி க்காப்ல?"	என் 	ேகட்டார்
ேகாபாலகி ஷ்ணன்.

”ராத்திரி	 ன்னர்	மீட்ல	சக்ரவர்த்தி	ெசால் வார்.	பந்தக்கால்	 ர்த்தம்
ேதேராட்டம்	எல்லாத் க் ேம	ேததி	நிச்சயம்	ெசய்தாக ம்,	இன்விேடஷன்
ேபாட ம்.	 க்கியமா	இந்த	விழா க் 	ஒ 	ஸ்ெபஷல்	ெகா 	தயார்	ெசய்ய ம்"
என்றார்	ேயாஷினாரி.

”ெவள்ைள	நிறப்	பட் த்	 ணியில்	சிவப் 	நிற	வட்டச்	 ரிய ம்,	வள் வர்
ேகாட்டத்	ேத ம்	ெபாறித்த	ெகா 	தான்	ெபா த்தமாயி க் ம்	என் 	கைலஞர்
தம்	ைகயாலேய	ஒ 	வைரபடேம	வைரஞ் 	ெகா த்த ப்பியி க்கார்"	என்றார்
ேகாபாலகி ஷ்ணன்.

”பேல,	பேல!	ேதர்	அைசந்தா 	நா 	வீதியி ம்	நகர்றேபா 	அந்தக்	ெகா
பட்ெடாளி	வீசிப்	பறக் ம்!	ெதாம்ைபகள்	யாைனத்	 திக்ைக	மாதிரி	இப்ப ம்
அப்ப ம்	வீசி	ஆ ம்.	இைதெயல்லாம்	பார்க்க	ஏராளமான	 ட்டம்	வீதிக்
இரண் 	பக்க ம்	அைலேமாதிக்கிட் 	நிப்பாங்க.	 ட்டத்ைத	எப்ப த்தான்
சமாளிக்கப்	ேபாறாங்கேளா,	ெதரியைல	நிைனச்சாேல	'த்ரில்'லா	இ க் !"	என்றார்
ள்ளி.

”கவைலப்படாதீங்க.	ஜப்பான்	ேபாலீஸ்	ெராம்பத்	திறைமசாலிங்க.	 ட்டத்ைத	 ஷ்
பண்ணி	 ஷ்	பண்ணி	ப்ளாட்பாரத் க் 	ெவளிேய	வராம	கண்ட்ேரால்	பண்ற ல
அவங்க க் 	நிைறய	அ பவம்	உண் "	என்றார்	ேயாஷினார்.

ன்ன க் 	ேகாபாலகி ஷ்ணைன ம்	தமிழ்	நாட் 	-	வி ந் 	வந்தி க்கிற-
வர்கைள ம்	அைழத்தி ந்தார்	சக்கரவர்த்தி.

வி ந் க் 	 ன்பாக	ைகேயா 	ெகாண் 	வந்தி ந்த	ஒ 	ெபரிய	சந்தன
மாைலைய	எ த் 	சக்கரவர்த்தியின்	க த்தில்	அணிவித்தார்
ேகாபாலகி ஷ்ணன்,	மேனாரமாவிடம்	இன்ெனா 	மாைலையக்	ெகா த்
மகாராணியின்	க த்தில்	அணிவிக்கச்	ெசான்னார்.

"ஓ,	ஸாண்டல் ட்!"	என் 	ெசால்லி	அதன்	வாசைனையத்	தி ப்பித்	தி ப்பி
கர்ந் 	மகிழ்ந்தனர்	சக்கரவர்த்தி	தம்பதியர்.

தலில்,	மேனாரமாைவ	அ கில்	அைழத் 	”இவர்	எங்க	தமிழ்	நாட் ன்	மிகச்



சிறந்த	ந ப் க்	கைலஞர்.	ஆயிரம்	-	படங்க க் 	ேமல்	ந த்தி க்கிறார்"	என்
சக்கரவர்த்திக் 	அறி கப்ப த்திய	ேகாபாலகி ஷ்ணன்,	அ த்தாற்ேபால்	விழா
ேவந்தன்,	நன்னன்,	கணபதி	ஸ்தபதி,	ரங்ேகாலி	மாமி,	மாமல்ல ரம்	சிற்பிகள்,
காைரக் 	ஆசாரிகள்	அத்தைன	ேபைர ம்	அறி கப்ப த்தி	ைவத்தார்.

"ஜப்பானிேலேய	இந்த	மாதிரி	ஒ 	விழா	நடந்ததில்ைல	என்கிற	அள க்
நடத்திட ம்.	பிைரம்	மினிஸ்டர்	 ட	ெராம்ப	ஆர்வமாயி க்கார்.	சர்க்கார்	டயட்
பில் ங்கில்	இந்த	விழா க்காக	தனி	 பார்ட்ெமண்ட்ேட	ஒர்க்	பண் .
நாைளக்ேக	பந்தக்கால்	 ர்த்தம்	நடத்திடலாம்"	என்றார்	சக்கரவர்த்தி.

வி ந் 	 ந் 	எல்ேலா ம்	கஸ்ட்	ஹ ஸ்	ேபாய்ச்	ேச ம்	ேபா 	அரண்மைன
க காரத்தில்	மணி	பதிெனான் 	அ த்த .

” ன்னர்	ெராம்ப	ெஹவி.	ெவற்றிைல	பாக் 	இ ந்தாய்	ேபாடலாம்.	ஜீர்ணம்
ஆயி ம்.	நம்ம	ஊர்ல	சாப்பிட்ட	மாதிரி	ஒ 	தி ப்தி ம்	ஏற்ப ம்"	என்றார்	 த் .

”ஜப்பான்ல	ெவற்றிைல	பாக்கா	நல்ல	ஆைச"	என் 	சிரித்தார்	 ள்ளி

” ம்பேகாணம்	ெவத்தைல.	அேசாகா	பாக் ,	 .	எஸ்.	ஆர்.	 ண்ணாம் 	 ம்
ெகாண் 	வந்தி க்ேகன்"	என்றார்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்.

"அப்ப யா,	 தல்ேல	அைத	எ ங்க!"	என் 	ஆவேலா 	ேகட் 	வாங்கி	அத்தைன
ேப ம்	 ம்பலாக	உட்கார்ந் 	ெவற்றிைல	ேபாட	ஆரம்பித் விட்டார்கள்!

இவர்கள்	ெவற்றிைல	ேபா வைத	ேவ க்ைக	பார்த் க்	ெகாண் ந்த	 ள்ளமான
அரண்மைனச்	ேசவகன்	ஒ வன்	"அ 	என்ன?	ெவத்திைல	ேபாட்டால்	வாய்
எப்ப ச்	சிவப்பாகிற ?"	என் 	ஆச்சரியத்ேதா 	ேகட்டான்.

" ண்ணாம் ல	இ க் 	 ட் மம்"	என்றார்	 ள்ளி.

மேனாரமா	அந்த	ஜப்பானிய க் 	ெவற்றிைல	ேபா வ 	எப்ப 	என்பைத
விளக்கிச்	ெசான்னார்.

அந்தக்	 ள்ளச்	ேசவகன்	தாேன	ஒ ைற	ெசய் 	பார்க்க	வி ம்பினான்.
ெவற்றிைலயில்	உள்ள	நரம் கைளக்	கைளந் விட் ,	ெவற்றிைலயின்	கீழ்ப்	பாதியில்
ண்ணாம் 	தடவினான்.



”ேமல்	பாதியி ம்	தடவ ம்"	என்றார்	மேனாரமா.

"அவன்	 ள்ளமாச்ேச!	அவ க் 	ேமல்	பாதி	எட்டாேத!	அவன்	எப்ப 	தட வான்?"
என் 	ேஜாக்	அ த்தார்	 ள்ளி.
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“கிஜிமா!	அ 	ெராம்ப	 க்கியமான	டயரி!	ஜாக்கிரைத!	சாயந்திரம்
உன்னிடமி ந் 	வாங்கிக்ெகாள்கிேறன்"	என்றான்	ஜார்ஜ்.

"ெராம்ப	 க்கியேமா?	அப்ப 	என்ன	ரகசியம்	அதற் ள்ேள	?"	கலகலெவன்
சிரித்தாள்.

க்ெகன்ற 	அவ க் .	கிஜிமா	ஒ ேவைள	அந்த	டயரிையப்	பிரித் ப்
பார்த்தி ப்பாேளா?	அவள்	ைகப்ைபயிலி ந்த	சர்க்கார்	ரகசியங்கைளத்	தன்
டயரியில்	எ தி	ைவத் க்	ெகாண்டைதத்	ெதரிந் 	ெகாண் ஷாேளா?
இல்ைலெயன்றால்
இந்தச்	சிரிப் க் 	என்ன	அர்த்தம்?"

"ஜார்ஜ்!	கவைலப்படாதீங்க.	உங்க	டயரி	ஐஸ்க்ரீம்	பார்லரிேலேய	நாம்	சாப்பிட்ட	ேடபிள்
மீேத	கிடந்ததாம்.	அந்த	பார்லர்	மாேனஜர்	எனக் 	ேபான்	பண்ணி	”இங்ேக	ஒ
டயரி	ேமைஜ	மீ 	கிடக்கிற !	அ 	உன் ைடயதா?”	என் 	ேகட்டார்.

”ஆமாம்.	என்	நண்பர்	ஜார்ஜ்	என்பவர்	மறந் 	ைவத் 	விட் க்கேவண் ம்.	அவர்
வந் 	ேகட்டால்	ெகா த் 	வி ங்கள்'	என் 	ெசால்லியி க்கிேறன்.	அவ ம்	'சரி'
என் 	ெசால்லியி க்கிறார்.	கவைலப்படாதீர்கள்.	இ 	ஜப்பான்.	ஜப்பானியர்
ேநர்ைமயானவர்கள்.	யார்	ெசாத்ைத ம்	யா ம்	ெதாடமாட்டார்கள்.	இன்ெனா வர்
டயரிையப்	ப த் ப்	பார்க்க	மாட்டார்கள்.

இப்ேபா 	அந்த	டயரி	பார்லர்.	மாேனஜர்	நிச்சிகாவா	என்பவரிடம்	உள்ள .	அவர்
எனக் த்	ெதரிந்தவர்.	நீங்கள்	அங்ேக	ேபாய்	உங்கள்	ெபயைரச்	ெசான்னால்
ேபா ம்,	டயரிையக்	ெகா த் 	வி வார்"	என்றாள்	கிஜிமா.

ஜார்ஜுக் ப்	ேபான	 ச் 	தி ம்பி	வந்த .	”நல்ல	ேவைள!	கிஜிமாவிடம்	டயரி
சிக்கவில்ைல.	அவளிடம்	கிைடத்	தி ந்தால்	என்	திட்டங்கேள	நாசமாய்ப்
ேபாயி க் ம்"	என் 	தனக் ள்	ஆ தலாய்ச்	ெசால்லிக்ெகாண்டான்.
ெடலிேபான்	மணி	மீண் ம்	ஒலிக்க	பாரிஸிலி ந் 	நண்பன்	ெபன்னட்	ேபசினான்.



"ஜார்ஜ்!	இன்ைறய	ஃப்ைளட் ல்	இடம்	கிைடக்கவில்ைல.	நாைள	மாைல	வ கிேறன்.
ஃப்ைளட்	நம்பர்	எ திக்	ெகாள்!”	என்றான்.

அவசரமாய்	ஷா	மாட் க்ெகாண் 	லிஃப்ட்	வாசலில்	ேபாய்	நின்றவன்	எைதேயா
ம த் விட்டவன்	ேபால்	தி ம்பி	அைறக் 	விைரந்தான்.	ேமைஜ	மீ 	விளக்க யில்
ைவத்தி ந்த	பாஸ்ேபார்ட்ைட	எ த் க்ெகாண்டான்.	தி ம்ப	விஃப் க் ச்	ெசன்
கீேழ	இறங்கி	டாக்ஸி	பி த் ,	கின்ஸாவி ள்ள	அந்த	பார்லைர	அைடந்
நிச்சிகாவாைவப்	பார்த் 	'ஐ	ஆம்	ஜார்ஜ்!'	என்றான்.

'ஹய்!'	என் 	வணங்கிய	நிச்சிகாவா	ேமைஜ	 ராயரில்	ைவத்தி ந்த	அந்த
டயரிைய	எ த் க்	ெகா க்க,	'தாங்க்ஸ்!'	என் 	ெசால்லிவிட் 	ேவகமாய்த்
தி ம்பி	நடந்தான்	ஜார்ஜ்..

டயரிைய	ஓர்	உைறயில்	ேபாட் 	அைத	ரப்பர்	பாண் னால்	கட் 	ைவத்தி ந்தார்
நிச்சிகாவா.

ஜார்ஜ்	அந்த	உைறையப்	பிரித்தேபா 	அதிலி ந் 	ஒ 	விஸிட் ங்	கார்ட்	கீேழ
வி ந்த .	'இ 	ஏ ?	இந்தக்	கார் 	என்	டயரிக் ள்	எப்ப 	வந்த ?	யார்
ைவத்தி ப்பார்கள்?'	என் 	ேயாசித்தான்.	தன்ைன	யாராவ 	கவனிக்கிறார்களா
என் 	 ற் ற் ம்	பார்த்தான்.

'என்ைன	யாேரா	கவனித் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	நிழல்	ேபால்	என்ைனப்
பின்ெதாடர்ந் 	வ கிறார்கள்.	இந்த	கார்ைட	என்	டயரிக் ள்	யார்	எப்ேபா
ைவத்தி ப்பார்கள்?'	என் 	 ழம்பினான்.	அந்தக்	கார் ல்	ஒ 	ெபண்ணின்	ெபயர்
இ ந்த .	அவள்	ெடலிேபான்	நம்ப டன்	விலாசம்	தந்தி ந்தாள்.	ெபயர்	ஷாமா	-
சிச்சி.
-------------	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	



5
”நா 	வீதிக் ம்	ேபர்	வச்சிட்டாப்	ேபா மா?	அங்ெகல்லாம்	ேதர்	 த்தி
வரேவணாமா?	டர்னிங்ல	ேதைரத்	தி ப்பி	விட ேம;	அ க்ெகல்லாம்	என்ன
ஐ யா	வச்சி க்கீங்க?"	என் 	விழா	ேவந்தன்	 த் 	ேகட்க,	"ஜப்பான்ல	 ல்லட்
ரயில்கைளேய	ரிேமாட்	கண்ட்ேரால்ல	ஓட்றாங்க.	ேதைரத்	தி ப்பி	விடற தானா
பிரமாதம்!"	என்றார்	 ள்ளி	 ப் .

"ேதேராட்டத்ைத	நம்	ஊர்ல	எப்ப 	நடத்தறாங்கேளா	அந்த	மாதிரிேயதான்
இங்ேக ம்	நடத்த ம்.	ெத 	 ைனயில்	தி ப்பற ட	நம்	ஊர்	வழக்கப்ப 	தான்
ெசய்ய ம்.	 ட் க்கட்ைட,	'ஸ் ல்	ஷீட்	ரீப்பர்'	இந்த	ெரண்ைட ம்
உபேயாகிச் தான்	ேதைர	ஓட்ட ம்.	சக்கரத்தின்	கீழ்	ரீப்பர்கைள	ெவச் 	அந்த
ரீப்பர்க க் 	ேமல	விளக்ெகண்ெணைய	 ன்	 ன்னா	ஊற்றிவிட்டால்	ேதர்ச்
சக்கரம்	அ ல்	வ க்கிட் த்	தி ம்பற	அழேக	தனி!	பரதநாட் யம்	ஆடற்	ெபண்
மாதிரி	அ 	அழகா	ஆ க்கிட்ேட	தி ம்பறப்ேபா,	அடாடா!	கண்ெகாள்ளாக்
காட்சியாயி க் ேம!	காணக்	கண்	ேகா 	ேவ ேம!"	என்றார்	நன்னன்.

"அ தான்	இந்த	விழா க்ேக	க்ைளமாக்ஸ்'	என்றார்	 த் .

"ேடாக்கிேயாவில்	எப்ப ேம	ேதர்த்	தி விழா	 ட்டம்	தான்!	எங்க	பார்த்தா ம்	ஜன
ெவள்ளம்தான்.	ேபாதாததற் 	ெவளி	நாட் லி ந் 	ேவற	லட்சக்கணக்கான	ேபர்
வரப்	ேபாறாங்க.	ேகா க்	கண்கள்	என்ன?	ேகாடா 	ேகா க்	கண்கள்	இ க் ம்!"
என்றார்	 ள்ளி	 ப் .

” ட் க்கட்ைட	ேபாடற ன்னா	அ க் 	என்ன	அர்த்தம்?	 ட் க்கட்ைட	ேபாட்டா
ேதர்	ப்ேரக்	ேபாட்ட	மாதிரி	நின் டாதா?"

" ட் க்கட்ைட	தான்	ேதர்	ஓடற க்ேக	ெராம்ப	 க்கியம்.	அந்தக்	கட்ைடகைளச்
சக்கரத்தின்	கீழ்	ெகா த் 	ேதைரக்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சமா	தி ப்பேத	ஒ 	கைல.
ட் க்கட்ைட	இல்ேலன்னா	ேதேர	தி ம்பா "	என்றார்	 த் .

" ட் க்	கட்ைட	ேபாடற க் 	யாராவ 	ஆள்	வந்தி க்காங்களா?	இல்ேல,
ஜப்பான்லேய	யாைரயாவ 	ேபாடச்	ெசால்லலாமா?"

"ேதர்	தி ப்ப 	ஒ 	தனிக்கைல.	அ ல	எக்ஸ்பர்ட்	ஆெளல்லாம்	நம்	ஊர்லதான்



இ க்காங்க.	அவங்க க்ெகல்லாம்	கைலமாமணி	பட்டேம	ெகா க்கலாம்.	நாற்ப
ேபர்	அ க் ன் 	ஸ்ெபஷலா	வராங்க."

”காைலயில	நீங்க	எங்க	ேபாயி ந்தீங்கம்மா?	உங்கைளக்	காணேம!"
மேனாரமாைவப்	பார்த் க்	ேகட்டார்	 ள்ளி.

”நா ம்	ேகாேமாச்சி ம்	கார்டன்	பக்கமா	'வாக்'	ேபாயி ந்ேதாம்.	இந்த	இம்பீரியல்
பாலஸ்	காம்ப ண் க் ள்	இல்லாத 	எ ேம	இல்ைல.	பாங்க்,	கைடத்ெத ,
திேயட்டர்,	ெரஸ்டாரண்ட்,	நீச்சல்	 ளம்,	ேகாயில்.	ஸஜன்,	லாண்ட்ரி,	இ கா
எல்லாேம	இ க் "	என்றார்	மேனாரமா.

'நாங்க	கின்ஸா	பக்கம்	நடந்ேத	ேபாயி ந்ேதாம்.	ெமட்ராஸ்க் ம்
ேடாக்கிேயா க் ம்	ெகாஞ்சம்	தான்	வித்தியாசம்.	இங்ேக	எ ைம	மா .	சினிமா
ேபாஸ்டர்.	ஹாரன்	சத்தம்	இந்த	 ம்	கிைடயா .	ஜனங்க	ந ேராட்ல
நடக்கறதில்ைல.	அவ்வள தான்"	என்றார்	நன்னன்.

”நம்	ஊரில்	ஹாரன்	அ ச்சாக் ட	ஒ ங்க	மாட்டாங்கேள,	எ ைம	மா 	மாதிரி
ந ேராட்லேய	நிப்பாங்கேள!"	என்றார்	 த் .

"எ ைமப்	பால்	காப்பிதாேன	சாப்பிடறாங்க.	அவங்க	 த்தி	ேவற	எப்ப 	இ க் ம்?"
என்றார்	நன்னன்.

அரண்மைன	கிழக் 	வாசலில்	ஷாமியானா	ேபாட்ட ம்	தி விழாக்	கைள	கட்
விட்ட .	ெவளி	ஆட்கள்	யா ம்	உள்ேள	வராதப 	ைமதானம்	 வைத ம்	பட்
ேபால்	அைடத் 	கயி 	ேவலி	ேபாட் விட்டார்கள்.	ஜப்பான்	ேபாலீஸார்	அங்கங்ேக
ஒலிெப க்கிக்	 ழாய்கைளக்	ைகயில்	ைவத் க்ெகாண் 	வண் கள்
ேபாக் வரத்ைதக்	கட் ப்ப த்திக்ெகாண் ந்தார்கள்.

'I	Speak	English'	என்ற	எ த் க்கைளச்	சட்ைடயில்.	அணிந்தி ந்த	ெபண்
கய் கைளச்	 ற்றி	 ரிஸ்ட் கள்	ெமாய்த் க்	ெகாண் ந்தனர்.

தண்ணீர்	இைறக் ம்	ேமாட்டார்	வண் கள்	ெத ெவங் ம்	க வி	ஏற்ெகனேவ
த்தமாயி ந்த	வீதிகைள	ேம ம்	 த்தப்	ப த்திவிட் ப்	ேபாயின.

ரங்ேகாலி	சாந்தா	நாராயணன்	 வினர்	இரெவல்லாம்	கண்	விழித் 	கிழக்
வாசல்	 ம்	தி வா ர்த்	ேதர்,	 ம் கார்,	வள் வர்	ேகாட்டம்,	மாமல்ல ரம்
கற்ேகாயில்,	நடராஜர்,	விநாயகர்	உ வங்கைளக்	ேகாலச்	சித்திரங்களாக



வைரந்தேபா ,	ெடலிவிஷன்	காமிராக்க ம்	ேபாட்ேடாகிராபர்க ம்	அந்தக்
காட்சிையப்	படமாக்கி	ஒளிபரப்பிக்	ெகாண்	 ந்தனர்.

"ேத க் 	நா 	பக்கங்களி ம்	நா 	 றள்கள்	எ தி	ைவத்தால்	ெராம்ப
நன்னாயி க் ம்"	என்றார்	 த் .

"அந்த	நா 	 றைள ம்	நன்னன்	எ திக்	ெகா த்தால்,	அ 	'	நன்னனா'
யி க் ம்"	என் 	ேஜாக்	அ த்தார்	மேனாரமா	,

"உங்க க் 	சிரமம்	ைவக்காமல்	அந்த	நா 	 றைள ம்	நான்	கைலஞரிடேம	எ தி
வாங்கிக்ெகாண் 	வந் விட்ேடன்"	என் 	ஒ 	ஆச்சரியத்ைத	உதிர்த்தார்
ேகாபாலகி ஷ்ணன்.	"

”அப்ப யா!	பேல,	பேல!	அைதக்	ெகா ங்க	இப்ப .	இப்பேவ	அந்த	நாைல ம்	ெபரிய
எ த் க்களில்	பானர்	எ தி	ேதரின்	நா 	பக்க ம்	கட் ேவாம்"	என்றார்	 த் .

தல்வர்	கைலஞர்	எ திக்	ெகா த்த	 றைள	நன்னன்	உரக்கப்	ப க்க	மற்றவர்கள்
ஆவேலா 	அவைரச்	 ழ்ந் 	நின் 	ேகட்டார்கள்.

அகர	 தல	எ த்ெதல்லாம்	
ஆதி	பகவன்	 தற்ேற	உல ...	

எ த் க்கள்	எல்லாம்	அகரமாகிய	அ	எ த்ைதத்	தமக் 	 தலாக	உைடயன.
அ ேபால்	உலகம்	ஆதியாகிய	பகவைனத்	தனக் 	 தலாக	உைடத் .

உ வகண் 	எள்ளாைம	ேவண் ம்;	உ ள்ெப ந்	
ேதர்க் 	அச்சாணி	அன்னார்	உைடத் .

உ கின்ற	ெபரிய	ேத க் 	அச்சில்	அைமந் 	தாங் ம்	சி 	ஆணி	ேபான்ற
விைனத்	திட்பம்	உைடயா ம்	உலகத்தில்	உள்ளனர்.	அதனால்	அச்சாணி	ேபான்ற
அவர்களின்	உ வச்	சி ைமையக்	கண் 	இகழாதி க்கக்	கடவர்.

கடேலாடா	கால்வல்	ெந ந்ேதர்	;	கடேலா ம்	
நாவா ம்	ஓடா	நிலத் .	

நிலத்தில்	ஓ ம்	வலிைம	ெபா ந்திய	உ ைளகைள	உைடய	ெபரிய	ேதர்கள்	கடலில்
ஓடமாட்டா.	அக்கடலில்	ஓ ம்	மரக்கலங்க ம்	நிலத்தில்	ஓடமாட்டா.



ேதரான்	ெதளி ம்,	ெதளிந்தான்கண்	ஐ ற ம்	
தீரா	இ ம்ைப	த ம்.

ஆராயாமல்	ஒ வைனத்	ெதளித ம்,	ஆராய்ந் 	ெதளிந்தவனிடம்
ஐயங்ெகாள் த ம்	நீங்காத	 ன்பத்ைதக்	ெகா க் ம்.

"அ ைம,	அ ைம!	நா ம்	நா 	மணியான	 றள்கள்.	இதில்	ேவ க்ைக
என்னெவன்றால்	அவற்றில்	இரண் 	 றள்கள்	ேதர்	சம்பந்தப்பட்டதாகேவ
அைமந் விட்ட தான்!	ஒய்வின்றி	உைழக் ம்	கைலஞ க் 	எங்க	தான்	ேநரம்
கிைடக்கிறேதா,	இெதல்லாம்	எ தித்	தர?"	என் 	வியப்பிலாழ்ந்தார்	நன்னன்.

'கைலஞர்	எப்ேபா 	வ கிறாராம்?"	 த் 	ேகட்டார்.

” சம்பரில்	மேலசியாவில்	உலகத்	தமிழர்	மாநா 	நடக்கிற .	ஒ ேவைள	அங்ேக
ேபாய்விட் 	அப்ப ேய	ஜப்பான்	வரக் ம்"	என்றார்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்.

”வள் வ க் 	அவைரப்	ேபால	ெப ைம	ேசர்த்தவங்க	ேவ 	யா ம்	இல்ைல.	
றேளாவியம்,	வள் வர்	ேகாட்டம்	இந்த	ெரண் 	ேபா ேம!"	என்றார்	நன்னன்.

”இந்த	விழா க் 	வள் வர்	எவ்வள 	 க்கியேமா,	அவ்வள 	 க்கியம்
கைலஞ ம்.	நான்	ேநரிேலேய	ேபாய்	அைழத் விட் 	வந்தி க்கிேறன்.	இதற் ள்
ஜப்பான்	அரசிட	மி ந் ம்	அைழப் 	ேபாயி க் ம்"	என்றார்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்.

"பாரதப்	பிரதமர்	யா ங்கற தான்	 வாயிட் 	ேத.	சந்திரேசகர்	வ வாரா?”
நன்னன்	ேகட்டார்.

”ராஜீவ்	காந்திையத்தான்	ேகட்க ம்.	இந்த	ஆட்சிக் 	அவர்தாேன	ரிேமாட்
கண்ட்ேரால்”	என்றார்	 ள்ளி	 ப் .

"நல்ல	தமிழ்ப்	ேபச் 	ேகட் 	ெராம்ப	நாளாச் .	ேதேராட்டத்ைதத்	ெதாடங்கி	ைவத்
கைலஞர்	ேபசப்ேபாவைதக்	ேகட்க	எல்ேலா ம்	ஆவலாயி க்காங்க."

”ேபஷ்,	ேபஷ்!	கைலஞரின்	தமிழ்	 ழக்கம்	கின்ஸா	ெத ெவல்லாம்	ேகட்கப்
ேபா ன் 	ெசால் ங்க!"	என்றார்	கணபதி	ஸ்தபதி.

”கின்ஸா	ெத க்கெளல்லாம் 	ெசால் ங்க.	கின்ஸா	என்கிற	ெபயரில்	ெமாத்தம்



236	ெத க்கள்	இ க்கின்றன"	என் 	 ள்ளி	விவரம்	தந்தார்	 ப் .

”ஷாமியானா ம்	ேபாட்டாச் .	ேதர்	ேவைல ம்	அேநகம்.	 ஞ்ச	மாதிரிதான்.	
ெகா ேயற்றத் க் த்தான்	நாள்	 றிப்	பிட ம்.	அ க்காகத்தான்	ெவயிட்
பண்ேறாம்"	என் 	காரியதரிசி	ேயாஷினாரியிடம்	ெசான்னார்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்.

"இந்த	வாரம்	சக்ரவர்த்தி	 ட் 	விழா	நடக் 	எல்லா	நா களிலி ந் ம்
ெபரிய	ெபரிய	தைலகெளல்லாம்	வராங்க.	ஜப்பான்லேய	இந்த	மாதிரி	ஒ 	விழா
நடந்ததில்ைல	என் 	ெசால் ம்	அள க் 	அைமய ம்	என்ப 	எங்கள்	அவா.
உங்க	பிரஸிெடண்ட் ட	வராேர!	 ட் 	விழா	 ஞ்ச ம்	அ த்த	வாரேம
ெகா ேயற் 	விழாைவ	நடத்திடலாம்"	என்றார்	ேயாஷினாரி.

பழம்	ந வி	பாலில்	வி ந்த	மாதிரி	இ க் 	எங்க க் .	ேதேராட்டம்	நடத்த	வந்த
இடத் ல	 ட் 	விழா ம்	பார்க்கப்	ேபாறேம"	என்றார்	மேனாரமா.
#	#	#

ம நாள்	காைல	கிஜிமா	ேபானில்	 ப்பிட்டாள்	:

”ஜார்ஜ்!	பார்லரிலி ந் 	டயரிைய	வாங்கிக்	ெகாண் 	விட் ர்களா?
சந்ேதாஷம்தாேன!	இந்த	நாட் ல்	எந்தப்	ெபா ம்	ெதாைலந் 	ேபாகா .
ெதாைலந்தா ம்	கிைடத் 	வி ம்.	ெராம்ப	ேநர்ைமயான	ேதசம்"	என்றாள்.

”இப்ேபா தான்	நிம்மதி	ஆச் !"	என்றான்	ஜார்ஜ்.

"பாரிஸிலி ந் 	உங்கள்	நண்பர்	யாேரா	வரப்ேபாவதாகச்	ெசான்னீர்கேள,
வந் விட்டாரா?"

"இன் 	வ வதாகச்	ெசால்லியி ந்தான்.	ஃப்ைளட் ல்	இடமில்ைல	என்பதால்
நாைள	வ கிறானாம்.	நாம்	இன் .	உயிேனா	மி ஸியம்	பார்க்கப்	ேபாகலாமா?"

”அங்ேக	அப்ப 	என்ன	பார்க்கப்	ேபாகிறீர்கள்?	ெராம்பப்	ெபரிய	ேதாட்டம்.	 ன்
நாள்	ேதைவப்ப ம்.”

”ஜப்பானில்	அவசியம்	பார்க்க	ேவண் ய	இடமாம்	அ .	ஐ	மஸ்ட்	என் 	நண்பன்
கட்டைளயிட் க்கிறான்.	நாைள	அவன்	வந்த ம்	 தல்	ேகள்வியாக	உயிேனா
பார்த்தாயா?'	என் தான்	ேகட்பான்."



”அவர்	உங்கள்	நண்பரா	அல்ல 	அதிகாரியா,	உத்தர 	ேபா வதற் ?	அ 	சரி;
உயிேனா	ெராம்ப	 க்கியேமா?'

"ஆமாம்.	அங்ேக	இந்தியத்	ேதர்	ஒன் 	நி த்தி	ைவக்கப்	பட் ள்ளதாம்.	அைத
நான்	பார்த்தாக	ேவண் மாம்."

"அந்தத்	ேதைர	ேஜா த் 	இம்பீரியல்	பாலஸ்	அ ேக	ெகாண் 	ேபாகப்
ேபாகிறார்கள்.	ஜப்பான்	சக்ரவர்த்தி	ேதேராட்டம்	பார்க்க	மிக ம்
ஆர்வமாயி க்கிறார்.	இதற்காக	இந்த	அர 	எல்லா	ஏற்பா கைள ம்	கவனித்
வ கிற .	டயட்	பில் ங்கில்	ஒ 	தனி	ெல ேன	 ம் ரமாய்	ேவைல	ெசய்கிற .
ெவளி	நா க க் க்	க தங்க ம்,	ெடலக்ஸ்	ெசய்திக ம்	பறந்
ெகாண் க்கின்றன"	என்றாள்	கிஜிமா.

"எனக் 	இன்ேற	அந்தத்	ேதைரப்	பார்த் விட	ேவண் ம்.	நீ ம்	என்ேனா 	வா!"
என்றாள்	ஜார்ஜ்.

வழக்கம்ேபால்	ஸனாய்	பில் ங்	வாசலில்	சந்தித்தார்கள்.	அங்கி ந் 	ஸப்ேவயில்
இறங்கி	ரயில்	பி த் 	உயிேனா	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தார்கள்.	அங்ேக	ேதைர ம்	ேதர்ச்
சக்கரங்கைள ம்	ஜார்ஜ்	உன்னிப்பாய்	கவனித் ப்	பார்த்த	ெசய்தி	பைழய	கைத.
#	#	#

அன் 	ஜார்ஜ்,	ஓட்ட க் த்	தி ம்பிய ம்	’அந்த	விஸி ங்	கார்ைட	தன்	டயரிக் ள்
யார்	ைவத்தி ப்பார்கள்?'	என் 	மண்ைடையக்	 ழப்பிக்	ெகாண்டான்	:	அந்த
மர்மம்	அவைன	இர 	 ம்	 ங்கவிடவில்ைல.	அந்த	விஸி ங்	கார் ல்	இ ந்த
ெடலிேபான்	நம்ப க் ப்	ேபான்	ெசய்ய	நிைனத்தான்.	ரிஸீவைர	எ த்தான்.	சற்
ேயாசித் விட் 	ம ப ம்	ைவத் விட்டான்.	'ெபன்னட்	வரட் ம்.	அவன்
ேயாசைனப்ப 	ெசய்யலாம்'	என் 	தீர்மானித்தான்.
--------------------		

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



6
	

"காமத் ப்பாலில்	ஒ 	 வாரசியமான	 றைளச்	ெசால்லி	அ க் 	அர்த்தம்
ெசால்ல	 மா?"	-	தி க் றள்	ேஷாேஜாவிடம்	ேகட்டார்	 ள்ளி.

"ெவல்லப்	பிள்ைளயாரில்	எல்லாப்	பக்க ம்	தான்	இனிக்	 ம்.	அ 	ேபால	எல்லாக்
ற ேம	 வாரசியம்	தான்.	ஒ 	 றள்	ெசால்ேறன்,	ேக ங்க."

தாம்	வீழ்வார்	ெமன்	ேறாட் யிலி	னினி 	ெகா
றாமைரக்	கண்ணா ல .	

"இ க் 	என்ன	அர்த்தங்க?"	-	 ள்ளி	ேகட்டார்.

”தாம்	காதலிக்கின்ற	ெபண்ணின்	மி வான	ேதாள்கைளத்	த விக்ெகாண்
ப த்தி ப்பைதவிடத்	தாமைரக்	கண்ணனாகிய	தி மால்	உலகம்	இன்ப ள்ளதா
என்ன?	---	என் 	அர்த்தம்."

"வள் வர்	நல்லாத்தான்	அ பவிச் 	ெசால்லியி க்கார்!"	என் 	ெப ச்
விட்டார்	 ள்ளி	 ப் .

”ஐயேன,	ெப ச் 	விடறீங்கேள,	என்ன	விஷயம்?	இல்லக்கிழத்தியின்	ஞாபகம்
வந் ட் ேதா?'	என் 	ேகலியாய்க்	ேகட்டார்	ேஷாேஜா.

”என் ைடய	வீட் க்காரி	இல்லக்கிழத்தி	அல்ல	ஐயா!	அவள்	இல்லக்கிழவி"	என்
ைறப்பட் க்	ெகாண்டார்	 ள்ளி.

"தாங்கள்	மட் ம்	வாலிபர்	என்கிற	நிைனப்ேபா	?"	

"எனக் 	வய 	இ பத்தஞ் தாேன!"

”எவ்வள 	ெசான்னீங்க?"

”இரட்ைடயால்	இ பத்தஞ் !"	என் 	சமாளித்தார்	 ள்ளி.

”உங்க	வயைசேய	 ள்ளிக்	கணக்கில்	 திர்	ேபாடறிங்	களா"	என் 	சிரித்தார்



ேஷாேஜா.

”ெகா ேயற் 	விழா	அ த்த	வாரம்தாேன?	அ 	வைரக் ம்	இங்ேக	என்ன
ெசய்யப்	ேபாேறாம்?	ஹேகாேன	ேவக்	பக்கம்	ேபாயிட் 	வந் ரலாமா?	அங்ேக
எல்லா	ஓட்டலி ம்	மஸாஜ்	ெசய்வாங்களாேம!	ஹாட்	ஸ்ப்ரிங்	பாத்	இ க்காம்.	ஆண்
ெபண்	வித்தியாசம்	இல்லாமல்	எல்லா ம்	நிர்வாணமாத்	தண்ணியில்	இறங்கிக்
ளிப்பாங்களாம்.	அந்த	இடத் க் 	காமன்	பாத் 	ேபராம்!”

”ஆமாம்	;	காமன்	கைண	வீசற	இடமாச்ேச	அ !	ெபா த்தமான	ேபர்தான்!	நீர்
அங்ேக	 ச்சமில்லாமல்	 ளிப்பீரா?	ெவட்கப்பட	மாட் ேர!”	ேஷாேஜா	ேகட்டார்.

'ேகாவணம்	கட்டாதவங்க	ஊரில்	ேகாவணம்	கட் யவன்	ைபத்தியக்காரன்.
ெவட்கப்பட்ட	 மா?"

"ெராம்பத்தான்	 ணிச்சல்	ஐயா	உமக் "	என்றார்	ேஷா	ேஜா.

”இ 	 ணிச்சல்	இல்ேலய்யா!	 ணியிலாச்	ெசயல்!	 த்தேர	நிர்வாண	நிைலயில்
இ ந்தி க்கிறார்	என் 	ெசால்வாங்கேள	 த்த க்கில்லாத	ெவட்கமா	நமக் !"

”அர்த்தத்ைத	அனர்த்தமாக்காதீங்க.	 த்தரின்	நிர்வாண	நிைல	என்பதற்
அர்த்தேம	ேவ .	நீர்	நிைனக்கிற	மாதிரி	Naked	நிைலயல்ல!"	என்றார்	ேஷாேஜா.

"அப்ப யா!	கர்நாடகாவில்	சரவணெபல லாங்கற	இடத் ல	ேகாமதீ வரர்	சிைல
பார்த்தி க்கீங்களா,	உயரமா	நிப்பாேர.	அவர் ட	நிர்வாணமாத்தான்	நிக்கறார்!
அந்த	மாதிரி	 த்த ம்	எங்கயாவ 	நிர்வாண	நிைலயில்	நிக்கறாரான்
நிைனச்ேசன்!"	என்றார்	 ள்ளி.

"சரி,	 றப்ப ங்க.	ஹேகாேன	பார்த் ட் 	வந் ரலாம்"	என்றார்	ேஷாேஜா.

இ வ ம்	 ல்லட்	ரயிலில்	பயணமாகி	ஒடாவாரா	ஸ்ேடஷனில்	இறங்கி,	டாக்ளி
பி த் 	ஒ 	ெபரிய	ஓட்டல்	வாசல்	 ன்	ேபாய்	நின்றேபா 	இர 	மணி	எட் .
அங்ேக	கிேமாேனா	உைடயணிந்த	பணிப்ெபண்	ஒ த்தி	இவர்கைள	அைழத் ச்
ெசன் 	பின்	பக்கமாக	ஒ 	ெபரிய	அைறக் ள்	ெகாண் 	விட்டாள்.	அந்த
அைறக் 	அ கில்	தான்	காமன்	பாத்	இ ந்த .	 ரிஸ்ட் கள்	 ட்டம்	 ட்டமாக
ஆைடகைளக்	கைளந் விட் 	அைர	நிர்வாணம்,	 க்கால்	நிர்வாணம்	
நிர்வாணமாய்க்	 க் ம்	ெக க் ம்	அைலந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.



ேஷாேஜா	 ள்ளிையப்	பார்த் 	அர்த்த ஷ் யாக	ஒ 	 ன்	சிரிப்ைப	உதிர்த்தார்.	அவர்
தங்கப்பல்	கட் யி ந்ததால்	அைதப்	ெபான்	சிரிப் 	என் ம்	ெசால்லலாம்

"என்ன	சிரிக்கிறீங்க?"	என் 	ேகட்டார்	 ள்ளி.

"ெபா க்	 ளியல்	இடத் க் ப்	ேபாயிட்டா	இந்த	ஜட் ையக்	 ட	எ த் வாங்க.
சர்வம்	 	நிர்வாண	மயம்தான்	உமக் 	ைதரியம்	இ க்கா?"	என் 	ேகட்டார்
ேஷாேஜா.

"ைதரியம்	எனக் 	ேவணாம்யா.	பாக்கறவங்க க் த்தான்	ேவ ம்!"	என்றார்
ள்ளி.

"சரி;	 தல்ல	 க் ள்ளேய	ஒ 	 ளியல்	ேபாட் 	உடம்ைப	 த்தப்ப த்திக் ங்க.
அப் றம்	மஸாஜ்	அப் றம்	ஸ் ம்பாத்.	கைடசியாத்தான்	ெபா க்	 ளியல்.	இேதா
ேபாய்	மஸாஜாக் 	ஆள்	அைழச்சிட் 	வந் டேறன்'	என் 	ெசால்லிப்	 றப்பட்டார்
ேஷா	ேஜா.

"மஸாஜாக் 	யார்	வராங்க?	ஆணா,	ெபண்ணா	?"	

"உங்க க் 	யார்	ேவ ம்?"

"ஆம்பைளயாப்	பார்த் 	அைழச்சிட் 	வாங்க	;	என்	மைனவிையத்	தவிர	என்ைன
ேவற	எந்தப்	ெபாண் ம்	ெதாட்டதில்ேல."

"அப்ப ன்னா	நீங்க	அைறயிலேய	இ ங்க.	இேதா	அைழச்சிட் 	வந் டேறன்!"
ரிஸப்ஷன்	ெகளணட்ட க் ப்	ேபானார்	ேஷா	ேஜா.

அங்ேக	ெகா க்கட்ைட	ெகா க்கட்ைடயாய்	மஸாஜ்	ெபண்கள்	உட்கார்ந்-
தி ந்தார்கள்.	அவர்களில்	ஒ த்தி	ெபண்	மாதிரி ம்	இ ந்தாள்.	ஆண்	மாதிரி ம்
இ ந்தாள்.	ேஷாேஜா	அவைளத்	ேதர்ந்ெத த் 	 ள்ளி	தங்கியி ந்த	அைறக்
அைழத் ப்	ேபாய்	'இேதா	மஸாஜுக் 	ஆள்	வந்தி க் ம்	என்றார்.

"வந்தி க் ன்னா	என்ன	அர்த்தம்	வந்தி க்கானா?	அல்ல 	வந்தி க்காளா?
இந்த	ஜப்பானில்	யாைரப்	பார்த்தா ம்	ஒேர	மாதிரி	இ க்காங்க.	ஆண்	ெபண்
வித்தியாசேம	ெதரியேல	!	இ 	ஆணா,	ெபண்ணா?”	என் 	ேகட்டார்	 ள்ளி

'ஆண்	தான்;	பார்த்தால்	ெதரியைலயா?'	என் 	ேகட் 	விட் 	ெவளிேயறிவிட்டார்



ேஷா	ேஜா.

அந்தப்	ெபண்	உள்பக்கம்	கதைவச்	சாத்திக்	ெகாண்டாள்.	 தலில்	 ள்ளிையத்
தைல ப் றக்	கவிழ்ந் 	ப க்கச்	ெசான்னாள்.	பிற 	அவர 	உைடகைள
ஒவ்ெவான்றாய்	உரித்ெத த் 	 ைக ம்	ேதாள்கைள ம்	இதமாக ம்	இ க்க
மாக ம்	பி த் விட்டாள்.

அ த் ,	உடம் 	 ம்	ைதலம்	தடவி	அப்பளமாைவப்	பிைசவ 	ேபால்	பிைசந்
பிடரி	நரம் கைளச்	 ண் 	விட் க்	கைடசியாக	 	 ம்	பரவலாக	' ம்'
' ம்'	என் 	தபால்	 த்திைர	 த் வ 	ேபால்	 த்தினாள்.

”அம்மாடா	என்ன	 கம்!"	என் 	வாய்விட் ச்	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்த	ேபா
இன்ெனா 	' ம்'	வி ந்த !

ள்ளிக் ச்	சந்ேதகமாயி ந்த .	’ஒ 	ெபண்ணின்	ைக	ேபால்	மி வாக
இ க்கிற .	அேத	சமயம்,	 த் 	வி ம்	ேவகத்ைதப்	பார்த்தால்	ஒ 	ஆண்
ேபால ம்	இ க்கிற ’	என் 	எண்ணியவர்	ெம வாக	ஓரக்	கண்ணால்	மார்ைப
கவனித்தார்.

அவ்வள 	எ ப்பாக	இல்ைல.	ஆண்	ேபால ம்	இ ந்த .	ெபண்	ேபால ம்
இ ந்த .	காதில்,	 க்கில்	க த்தில்	எந்த	அணிகல ம்	இல்ைல.	அைர	நிஜா ம்
கலர்	சட்ைட ம்	அணிந்	தி ந்ததால்,	அ 	இ பாலா க் ம்	ெபா வான	 ரஸ்
என்பதால்	நிச்சயப்ப த்த	 யவில்ைல.	 ள்ளி	 ழம்பிப்	ேபானார்.	 ப் றப்
ப த்தி ந்த	 ள்ளியின்	ஜட் ையக்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்ச	மாய்	விலக்கி	ைதலம்
சித்	ேதய்த் 	விட்டாள்	அந்த	மஸாஜ்	ெபண்.	 ச்சத்தில்	 ள்ளி	ெநளிந்தார்.

'உன்	ேபர்	என்ன?'	என் 	ேகட்டார்.	

"அேயாகா!"

'ஆண்	ேபராய்த்தான்	இ க்க ம்.	காவில்	 கிறேத?	ெபண்	ேபராயி ந்தால்
அேயாகி	என் 	கியில்	 ேம!'

மஸாஜ்	 ந்த ம்	,	அந்தப்	ெபண்	ைகையக்	க விக்	ெகாண் 	நீங்கள்	எ ந்
ஸ் ம்	பாத் க் ப்	ேபாகலாம்.	ஸ் ம்	பாத்,	ெராம்ப	 டாக	இ க் ம்.	ஜாக்கிரைத!"
என் 	எச்சரித் விட் ப்	ேபானாள்.



ள்ளி	ெவளிேய	எட் ப்	பார்த்தேபா 	ேஷாேஜா	-	 ம்பாகச்	சிரித்தப 	மஸாஜ்
எப்ப ?'	என் 	ேகட்டார்.

”பிரமாதம்!"	என்றார்	 ள்ளி.

”இப்ப	வந்த 	யார்	ெதரி மா?”	என் 	ேகட்ட	ேஷாேஜா	பலமாகச்	சிரித்தேபா தான்
ள்ளிக் ப்	 ரிந்த .

"ஐையேயா!	வந்தவள்	ெபண்ணா	?	என்	மானேம	ேபாச் .	நிைனச்சாேல
ெவட்கமாயி க் ?	ஆண்	என் 	ெபாய்	ெசால்லி	என்ைன	ஏமாத்திட் ங்கேள
ஜட் ெயல்லாம்	கழட் 	என்ைனப்	பிறந்த	ேமனிக் த்	ேதால்	உரிக்கிற	மாதிரி	உரிச் ,
சீ	ெவட்கம்,	ெவட்கம்!"	என் 	தைலயில த் க்ெகாண்டார்.

”சரி,	இப்ப	அந்த	ேமனிேயாடேய	ஸ் ம்	பாத்ல	 ளிச் ட் 	வாங்க.	நான்	ெவளிேய
இலளஞ்சில்	ேபாய்	உட்கார்ந்தி க்கிேறன்"	என் 	ெசால்லிவிட் ப்	ேபானார்
ேஷாேஜா.

ஸ்டம்	பாத் க் ப்	ேபா ன்	 ளிர்சாதனப்	ெபட் ையத்	திறந் 	அதிலி ந்த
'ஸண்ட்ேடாரி'	விஸ்கிைய	எ த் க்	 க்கத்	ெதாடங்கிய	 ள்ளி	ேம ம்	ேம ம்

த் க்ெகாண்ேட	இ ந்தார்.	

"ஆனந்தம்;	இ தான்	ெசார்க்கம்!"	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்டார்.

அைரமணி	ேநரத் க் ப்	பிற 	பாத் க் ள்	ேபாய்	ெவந்நீர்த்	ெதாட் யில்
இறங்கினார்.	ெவந்நீர்	ெராம்ப	 டாக	இ ந்ததால்	மல்லாந் 	ப த்த	ேபா
வயிற்றிலி ந்த	விஸ்கியின்	ேவகம்	அதிகரித்த .	அந்த	மயக்கத்தில்	 ள்ளியார்
ய	நிைலைய	இழந் 	தண்ணீரில்	 ழ்கித்	திணறினார்.	அவர்	பாத் க் ள்

ேபான ேம	பணிப்	ெபண்கள்	அ க்க 	வந் 	எட் ப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தனர்.
ரிஸ்ட் கள்	 த் விட் 	இம்மாதிரி	ெதாட் யில்	 ழ்கிப்	ேபாவ ம்,

அவர்கைளத்	 க்கி	ெவளிேய	ேபாட் க்	காப்பாற் வ ம்	அந்த	ஓட்ட க் ப்
திதல்ல.

ள்ளியார்	 ச் த்	திணறிக்ெகாண் க்கிறார்	என் 	ெதரிந்த தான்	தாமதம்,
ஏெழட் ப்	ெபண்கள்	ேவகமாய்	உள்ேள	ஓ 	அவைரத்	 க்கி	வந் 	ப க்ைகயில்
கிடத்தினர்.	ஜடா ைவப்	ேபால்	இரண் 	ைககைள ம்	விரித்தப 	மல்லாந் 	கிடந்த
ள்ளியின்	வயிற்ைற	அவர்கள்	ைககளால்	அ க்கி	விஸ்கிைய	ெவளிப்ப த்தினர்.
ஒ த்தி	உடம்ைபத்	 ைடத் 	விட,	இன்ெனா த்தி	விசிறியால்	விசிற	 ள்ளியார்



ெம வாய்க்	கண்	விழித் ப்	பார்த்தார்.	 ற்றி ம்	ெபண்கள்	 ட்டமாய்ச்	 ழ்ந்
ெகாண் 	நிற்பைதக்	கண்ட ம்	 தலில்	ஜட் 	இ க்கிறதா	என் 	ெதாட் ப்
பார்த் க்	ெகாண்டார்.	நல்லேவைள	,	இ ந்த !

இதற் ள்	ேஷரேஜா	ெம வாக	எட் ப்	பார்த் 	”என்ன	ஆச் ?'	என் 	ேகட்டார்.

"ஸ் ம்	பாத்	எ க்கத்	ெதாட் யில்	இறங்கிேனன்	!	அ தான்	எனக் த்	ெதரி ம்.
அப் றம்	நடந்த 	எ ம்	ெதரியா '	என்றார்	 ள்ளி.

" ளிக்கப்	ேபா ன்	விஸ்கி	 த்தீரா?"	"ஆமாம்;	அதனால்	என்ன?

"அப்ப	சரிதான்;	விஸ்கி ம்	ெவந்நீ ம்	நல்ல	காம்பிேனஷன்	ெரண் ம்
ைகேகாத் க்கிட் 	ேவைல	ெசஞ்சி க் .	நல்ல	ேவைள	!	இவர்கள்	வந்
பார்த்தாங்கேளா	,	பிைழச்சீங்கேளா!	ெபண்டாட் ையத்	தவிர	ேவ 	யா ேம
உம்ைமத்	ெதாட்டதில்ைல	என் 	ெப ைமயாச்	ெசால்லிக்	ெகாண் ேர!	பார்த்தீரா
இப்ப	உம்ம	ெபண்டாட் ையத்	தவிர	எல்லாப்	ெபண்க ம்	ெதாட்
உபசரிச் க்கிட் க்காங்க!"	என் 	ேகலியாகச்	சிரித்தார்	ேஷா	ேஜா.
#	#	#

ஜார்ஜ்	அைறக் த்	தி ம்பியேபா 	ெபன்னட்	ெவளிேய	 றப்படத்	தயாராக
இ ந்தான்.

”என்ன	பாஸ்?	எதாவ 	திட்டமா?"	என் 	வார்த்ைதைய	 ப்பதற் ள்	கிளம் "
என் 	அவசர	உத்தர 	பிறந்த ,	 	மிளகாய்	காரத்தில்.

இ வ ம்	ெத வில்	நடந் 	ஸப்ேவயில்	இறங்கினார்கள்.

மாைல	மயக்கத்தில்	கின்ஸா	மின்சாரப்	 க்கைள	ெமள்ளப்	 த் க்
ெகாண் ந்த .
ேஸானி	பில் ங்	அ கில்,	கிைளத்	ெத 	ஒன்றில்	 ைழந்த ம்,	சின்ன	பார்க்
ெதரிந்த .	அங்ேக	சிெமன்ட்	ெபஞ் 	ேமல்	இ வ ம்	அமர்ந்தார்கள்.

வழியில்	ரகசியக்	 	ஆசாமி	ஒ வன்	பங்க்	கைடப்	ெபண்ணிடம்	 வாரசியமாகப்
ேபசிக்	ெகாண் ந்தான்.	ெபன்னட்ைடப்	பார்த்த ம்	சர்வ	அவயவ ம்	ஒ ங்கி
ெவல	ெவலப்ப 	ெதரிந்த .

"பாஸ்டர்ட்ஸ்!	தினம்	ெசக்	பண்ணினாத்தான்	ெசான்ன	இடத்திேல	நிப்பாங்க!



இல்லாட் 	ெபண் ங்ககிட்ேட	இளிக்கப்	ேபாயிடறாங்க!"	என்றான்	ெபன்னட்
ஆகாயத்ைதப்	பார்த் .

அவன்	ெசான்ன 	அவன 	இதர	ேவ 	சகாக்கைளப்	பற்றி	என் 	ஜார்ஜ்	 ரிந்
ெகாண்டான்.	

பிற 	ஜார்ைஜ	ேநாக்கித்	தி ம்பி	"ஆமாம்!	நீ	மட் ம்	என்ன	வாழ்ந்த .	டயரியிேல
ஒ 	 றிப்ைப	விட் க்கிேய!"	என்றான்.

"இல்ைலேய	பாஸ்!"	என்றான்	ஜார்ஜ்	ைக	உதறிக்	ெகாண் .

"ேநத் 	நீ	கின்ஸா	பக்கம்	ேபானயா,	இல்ைலயா?”

ெசவிட் ல்	அைறவ 	ேபாலக்	ேகள்வி.	த மாறினான்	ஜார்ஜ்.	”ெபன்னட் க்
அந்த	விஷயம்	எப்ப த்	ெதரிந்த ?”	என் 	ேயாசித்தான்.

"ஏன்	 ழிக்கிேற!	உண்ைமயா,	இல்ைலயா?	டயரியிேல	ஏன்	எ தேல?"

"அைதப்	ெபரிய	விஷயமா	நிைனக்கேல...."

"ெத விேல	காைல	வச்சா,	அ 	என்ன	காரியமானா ம்	டயரியிேல
றிச்சாக ம்!	ெதரி மில்ைலயா?	உங்க க் 	எத்தைன	வாட் 	ெசால்ற ?	உங்க
வ்ெமண்ட்ைஸ	விவரமா	எ தி	ெவச்சாத்தாேன	நாைளக் 	ஏதாவ 	நடந்

ேபாச் ன்னா	நீங்க	எங்ெகங்ேக	ேபாயி ந்தீங்கன் 	கண் பி க்க	உத ம்?"

"மன்னிச் ங்க!	இனிேம	இந்தத்	தவ 	நடக்காம	பார்த் க்கேறன்."

"இேதா	பா 	!	இனிேம	மன்னிப் 	இல்ைல	!	ஐ	வில்	கில்	 !	நீ	இ க்கிற 	இரகசியப்
பைட!	ெதரிஞ் தா?".

வார்த்ைத	 டாக	வீசி	அ க்க,	ஜார்ஜ்	ந ங்கிப்ேபானான்.

ரகசியக்	 வில்	சற் 	ஏ மாறாக	இ ந்தவர்கள்	தி ெரன் 	காணாமல்
ேபாயி க்கிறார்கள்.	அவர்கெளல்லாம்	ெகால்லப்பட் க்கிறார்கள்	என்ப
ஜார்ஜூக் த்	ெதரி ம்.

கண்கள்	கலங்க	"இனிேம	எந்தத்	தவ ம்	பண்ண	மாட்ேடன்,	பாஸ்!"	என்றான்



ந க்கத்ேதா .

"சரி!	அந்த	டயரியிேல	விசி ங்	கார்ட்	இ ந்தேத,	அ 	யா ைடய ?”

"எனக் த்	ெதரியா 	பாஸ்!"

"ஜார்ஜ்!	விைளயாடாேத!	இ 	ெந ப் 	விைளயாட் .	அந்தப்	ெபண்ேணாட	உனக்
இ க் 	 ன்னா 	ெதாடர் 	உண்டா	?"

"சத்தியமாக்	கிைடயா !"

"அைத	யாராவ 	ப ச்சி ப்பாங்கன் 	உனக் த்	ேதாணைலயா?”
"இல்ைல	;	யா ம்	ப க்கைல!"

"ெரஸ்டாரண்ட்	ஆசாமி	அைத	எ த் 	வச்சி ந்தாேன?	அவன்	ப ச்சி க்க
மாட்டாங்கற 	என்ன	நிச்சயம்?"

"நிச்சயமாக	இல்ைல!	கிஜிமா	ெசான்னா	அவ க் 	இங்கிலீஷ்	ெதரியா ன் ..."

"சரி!	அந்த	விசி ங்	கார்ட்	எப்ப 	உன்	டயரிக் ள்	வந்த ?"

"அைதத்தான்	என்னால்	 ரிஞ் க்க	 யைல!"	

"அப்ேபா	ேவற	யாேரா	உன்	டயரிையப்	பிரிச்சி க்க ம்."

பதில்	இல்ைல.

"ஓடேன	கிளம் !	அந்த	விஸிட் ங்	கார்ைட	யார்	எ க்காக	ெவச்சாங்கன்
கண் பி க்க	ேவண் ய 	உன்	ெபா ப் .	எங்ேக,	உன்	திறைமையப்	பார்க்கலாம்!
ேபா..."

இ வ ம்	ஸிக்ன க்காகக்	காத்தி ந் 	 க்ேக	நடந் 	எதிர்	சாரிக் ப்
ேபானார்கள்.

"அேதா	பார்!	ப 	ஏ கிறாேன	அவன்	தாேன	அந்த	ெரஸ்டாரண்ட்	ஆள்?
ஏற்ெகனேவ	இவைன	நான்	பார்த் 	வச்சி க்ேகன்!	ஞாபகம்	வச் க்க.	இவன்	ஒ
ைஹகிளாஸ்	ெபண்	வியாபாரத்திேல	இ க்கிறவன்!”	என்றான்	ெபன்னட்.



ஜார்ஜ்	ஆச்சரியப்பட்டான்.	’இந்த	ெபன்னட்	எமகாதகன்!	எத்தைன	விவரங்கள்
ெதரிந் 	ைவத்தி க்கிறான்!'	என் 	வியந்தான்.

"ெராம்ப	ரகசியமா	ெசய்யறான்.	நீ	ேநராகப்	ேபா!	அவனிடம்	ேபச் க்	ெகா ...
விசி ங்	கார்ைடப்	பற்றின	ரகசியத்ைதக்	கண் பி .’

ஜார்ஜ்	ேமேல	ேபாய்	விசாரித்தான்.

"என்	ெரஸ்டாரண்ட் க் 	எத்தைனேயா	ஆ ங்க	வராங்க,	ேபாறாங்க.	அந்த
விசி ங்	கார்ைட	யார்	எப்ேபா	வச்சாங்கன் 	எனக் 	எப்ப த்	ெதரி ம்?"	என்
ஒேர	ேபாடாகப்	ேபாட்டான்	அந்த	ஆசாமி.

சாைலயில்	வந்த ம்	இரண் 	பக்க ம்	பார்த்தான்.	ெபன்னட்	மைறந் விட்டான்.
இனி	என்ன	ெசய்ய?

டாக்ஸிையக்	ைககாட் 	அைழத் 	"நகாேனா'	என்றான்	ஜார்ஜ்.

கார்	ஐம்ப 	ைமலில்	தாவல்!
எெலக்ட்ரானிக்	மீட்டரில்	ெய	(எ)ன்	(ண்)கள்	ஏறிக்	ெகாண்ேட	ேபாயின.

நகாேனாவில்	அழகான	வீட் ப் றங்கள்	நிைறந்த	ஓரிடத்	தில்	ேபாய்	நின்ற 	கார்.

டாக்சிைய	வழி	அ ப்பிவிட் ,	நம்பர்	சரிதானா	என் 	பார்த் ,	அந்த	ஜப்பானிய
வீட் ல்	ஏறி	மணிைய	அ த்தினான்.

கத 	ெமள்ளமாகத்	திறக்க,	ஒ 	 ன்னைகப்	ெபண்	அவைனத்	தன்	சி
விழிகளால்	பார்த்தாள்.
"நீங்கதாேன	ஷாமாசிச்சி!"	விசி ங்	கார்ைடப்	பார்த்தப 	ேகட்டான்.

அவ க் ப்	 ரிந் விட்ட .	”வாங்க,	வாங்க”	என் 	உள்ேள	அைழத்தாள்.	உயரமாக
இ ந்தாள்.	 கத்தில்	வரி	ெதரிய,	ெபரி 	ெபரிசாகப்	 ன்னைக	 த்தாள்.

ஜப்பானிய	பாணியில்	ஹால்,	 ம்ம்ம்	என் 	மாய	வாசைன!	 வரில்	'கல்கி'
ஓவியங்கள்!	கீேழ	 த்தமான	ெடாமி	ெந கி ம்	வியாபித்தி ந்த .

சின்ன	பிரம் 	நாற்காலி	ஒன்றில்	அவன்	உட்கார்ந் 	ெகாள்ள,	அவள்	எதிேர



மண் யிட் 	உட்கார்ந்தாள்.

"உங்க க் 	என்ன	ேவ ம்?"

”என்	டயரிைய	ஐஸ்கிரீம்	பார்லரில்	மறந் விட் 	ேபாயிட்ேடன்.	நீங்க	இந்தக்	கார்ைட
அதிேல	வச்சீங்களா?"	என் 	அந்தக்	கார்ைடக்	காண்பித்தான்.

”ஓ	ைம	காட்.	இ 	எப்ப 	அதில்	வந்த ?"	என்றாள்.	அவள்	ஆச்சரியக்	 ரலில்.

”உங்க க் த்	ெதரியாதா?	நான்	உங்கைள	அந்த	பார்லரில்	பார்த்ேதேன!	பின்
வரிைசயிேல	இ ந்தீங்கேள!"	என்றான்.

"ஓ!"	என் 	அவ ம்	நிைன 	 ர்வ 	ேபால்	ெநற்றிையச்	ெசல்லமாகத்	தட் க்
ெகாண் 	உங்கைளப்	பார்த்த	நிைன 	இ க் !	உங்க	பக்கத் 	ேமைஜயிேல	தான்
என்	சிேநகிதி	உட்கார்ந்தி ந்தாள்"	என்றான்.

”அ ம்	எனக் த்	ெதரி ம்.	அப்ேபாதான்	நான்	எ ந் 	ெவளிேய	ேபாேனன்!	டயரி
மறந் விட்ட ."

"உங்க	டயரிைய	நான்	கவனிக்கவில்ைல."

“நிச்சயமா?”

“	நிச்ச	யம்..."	

“அப்ப	நான்	வேரன்..."	என் 	எ ந்தான்.

”மிஸ்டர்	ஜார்ஜ்!	உடேன	எ ந் 	ேபாறீங்கேள!	ஒ 	 	சாப்பிட் ப்	ேபாகக்	 டாதா
இ ங்க,	ஒ 	ஜப்பானிய	 	சாப்பி ங்க!"	என் 	அவைன	மடக்கி	உட்கார
ைவத்தாள்.
ஒ 	டம்ளரில்	'ஸாேக'	எ த் 	வந் 	ைவத்தாள்.

மனசில்	அவ க் 	அ க்க 	பயம்	ஏற்பட்ட .	ெபன்னட் ன்	வார்த்ைதகள்	வந்
பய த்தின.	ஒ ேவைள	இவள்......	ஜப்பானிய	உளவாளியாக....

’ஸாேக'ைய	ஒ 	 ைற	 ப்பியவன்	சட்ெடன் 	அைதக்	கீேழ	ைவத் விட் 	ேமேல
ேநாக்கினான்.



இவள்	ஏன்	இத்தைன	உபசாரம்	ெசய்கிறாள்?

”ேபா ம்!	எனக் 	அவசர	ேவைல	இ க்கிற .	நான்	 றப்ப கிேறன்"	என்றான்.

"ஏன்	ேகாபம்?	நான்	என்ன	ெசய்ேதன்?'	அவன்	ெமளனமாகப்	பார்த்தான்.	

"எனக் ச்	சந்ேதகமாயி க் !"	என்றான்.

“என்ன	சந்ேதகம்?"

"	ஒ 	பரிச்சயத்திேல	நீங்க	இத்தைன	உபசரிப் 	ெசய்வைத	என்னால்	ஒத் க்க
யைல!	ஸாரி!	நான்	வேரன்”	என் 	எ ந் 	பல	அ கள்	ைவத் 	விட்டான்.

”மிஸ்டர்	ஜார்ஜ்!"	என் 	ஓ 	வந் 	அவைன	வழிமறித் .

"என்	உபசரிப் க் 	ஒ 	காரணம்	இ க் !	ெசால்லிடேறன்!	என்ைனத்	தவறாக
நிைனக்கமாட் ங்கேள?"	என் 	ேகட்டாள்.	

"ெசால் ங்க!"	என் 	ஆவல்	ெபாங்கக்	ேகட்டான்	ஜார்ஜ்.
----------------		
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ெகா ேயற் 	விழா	நிகழ்ச்சிக் 	காைல	ஒன்ப 	மணிக் 	ேநரம்
றிப்பிட் ந்ததால்	விழாேவந்தன்	இரெவல்லாம்	கண்	விழித் 	அரண்மைன

கிழக் 	வாசலில்	ெபரிய	மாநா 	ேபால்	ஷாமியானா	ேபாட் ,	'இகபானா'
அலங்காரங்க டன்	ேமைட	அைமத்தி ந்தார்.

சக்ரவர்த்தி	 ம்பத்தார்,	ஜப்பான்	நாட் ப்	பிரதமர்,	ேடாக்கிேயா	நகர	ேமயர்,
பார்லிெமண்ட்	அங்கத்தினர்கள்.	அதிகாரிகள்,	ெதாழிலதிபர்கள்,	வி.ஐ.பிக்கள்,
ெவளிநாட் 	வி ந்தாளிகள்	அத்தைன	ேப ம்	அவரவர்கள்	இடத்தில்	அமர,
சக்ரவர்த்தியின்	காரியதரிசி	ேயாஷினாரி ம்	விழாேவந்தன்	 த் ம்	"ஆச்சா,
ஆச்சா?"	என் 	 க் ம்	ெந க் ம்	பறந் ெகாண் ந்தார்கள்.

சக்ரவர்த்தி	தம்பதியர்	வரைவ	அத்தைன	ேப ம்	ஆவேலா 	எதிர்பார்த் க்
ெகாண் ந்தார்கள்.	நாமகிரிப்	ேபட்ைட	கி ஷ்ணன்	ேமைடயில்	அமர்ந்
நாதஸ்வரம்	வாசிக்க,	அந்த	இைசயின்	கம்பீர	 ழக்கம்	ேடாக்கிேயாைவேய	நாத
ெவள்ளத்தில்	ஆழ்த்திய .

ேமைடயில்	ஒ 	பக்கம்	விநாயகர்	சிைல ம்	இன்ெனா 	பக்கம்	நடராஜர்	விக்ரக ம்
ைவத்தி ந்தார்	 த் .

சக்ரவர்த்தி ம்	மகாராணி ம்	வந்த ம்,	தி வா ர்	ஓ வார்கள்	கணீெரன்ற
ரலில்	இைறவணக்கம்	பா 	 த்த ம்	” ைஜ	ஆரம்பிக்கலாமா?"	என் 	விழா

ேவந்தன்	ேகட்க,	ேகாபாலகி ஷ்ணன்	தைலயைசத்தார்.

ஒ 	தட் ல்	ேதங்காய்,	வாைழப்பழம்,	ெவற்றிைலப்	பாக் ,	கற் ரம்	இவற்ைற
எ த் 	ைவத்தார்	மேனாரமா.	அவர்	உ த்தியி ந்த	காஞ்சீ ரம்	பட் ச்
ேசைலையேய	ஆச்சரியத்ேதா 	உற் ப்	பார்த் க்ெகாண் ந்தார்	மகாராணி.

மஞ்சள்	ெபா யில்	பி த் 	ைவத்தி ந்த	பிள்ைளயாைரப்	பார்த் விட் 	”அ
என்ன?”	என் 	ேகட்டார்	மகாராணி.

"பிள்ைளயார்"	என்றார்	 த் ..	

“அப்ப யானால்	விநாயகர்	பிள்ைளயா க் 	என்ன	உற ?"	என் 	ேகட்டார்



சக்ரவர்த்தி.

”விநாயகர்,	பிள்ைளயார்,	விக்ேன வரர்,	கணபதி	எல்லாப்	ெபயர்க ம்	ஒேர
கட ைளக்	 றிக் ம்.	இங்கிலீஷில்	எலிஃபண்ட்	காட்'	என் 	ெசால்வார்கள்"
என்றார்	 த் .

அ த்தாற்ேபால்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்	கணபதி	ஸ்தபதிைய	சக்ரவர்த்திக்
அறி கப்ப த்தி,	”இவர்தான்	எல்லா	ெதய்வங்	கைள ம்	சிைலயாகச்	ெசய்பவர்.
தமிழ்நாட் ன்	ெப ைமக் ரிய	மகாசிற்பி.	இப்ேபா 	அரண்மைனக் ள்	வள் வர்
சிைல	ெசய் 	ெகாண் க்கிறார்”	என்றார்.

"ேநரமாச் ;	ெகா ேயத்த ம்,	ெகா க்	கம்பம்	பக்கம்	வாங்க"	என்
எல்ேலாைர ம்	அவசரப்ப த்தி	அைழத் ச்	ெசன்றார்	விழாேவந்தன்.

ஜப்பானியர்	பாண் 	வாத்தியம்	வாசித் 	 ந்த ம்	தி 	ேகாபாலகி ஷ்ணன்
ைமக்	 ன்	ேபாய்	நின் 	தம 	வரேவற் ைரையத்	ெதாடங்கினார்.

”சக்ரவர்த்தி	அவர்கேள!	மகாராணி	அவர்கேள!	இங் 	 ள்ள	ெபரிேயார்கேள!
உங்கள்	எல்ேலாைர ம்	தமிழகத்தின்	சார்பி ம்,	தமிழக	 தல்வர்	டாக்டர்	கைலஞர்
அவர்கள்	சார்பி ம்	இங்ேக	வரேவற்பதில்	ெப மகிழ்ச்சி	அைடகிேறன்.

ரியைனத்	ெதய்வமாகப்	ேபாற் கிற	நா 	இ .	சக்ரவர்த்தி	பரம்பைரேய
ரியனிலி ந் 	வந்த தான்	என்ெறா 	நம்பிக்ைக	இங்ேக	உண் .	உங்கைளப்

ேபாலேவ	நாங்க ம்	தமிழ்நாட் ல்	 ரியைனத்	ெதய்வமாக	வழிப கிேறாம்.
எங்கள்	தமிழக	விவசாயிகள்	ெபாங்கலன் 	 ரிய க் ப்	ெபாங்கல்
பைடக்கிறார்கள்.	 ரிய	நமஸ்காரம்	என்ப 	எங்கள்	நாட் ல்	ெதான் 	ெதாட்
வந் ள்ள	வழிபாடா ம்.	ஆகேவ,	சிவப் 	வட்டச்	 ரியைன ம்	அத் டன்	எங்கள்
வள் வர்	ேகாட்டத்ைத	 ம்	இைணத் 	இந்த	விழாவின்	சின்னமாகக்	ெகா யில்
பதித் ,	அந்தக்	ெகா ைய	இன் 	இங்ேக	சக்ரவர்த்தி	அவர்கள்	ஏற்றி	ைவக்க
இைசந் ள்ளார்கள்.	இந்த	விழாவின்	 லம்	நம 	கலாசார	உற க் 	ஒ
நிைலயான	பாலம்	அைமக்கப்	ேபாகிேறாம்	என்பதில்	நம்	இ 	நா க ேம
ெப ைமப்படலாம்.

வள் வர்	எல்லா	நாட் க் ம்	ெபா வானவர்.	அவ ைடய	 றள்கள்	ேவதங்கள்
ேபான்றைவ,	உலக	மக்களின்	வாழ்க்ைக	ெநறி ைறகைள	ஈர களில்	வ த் க்
ெகா த்த	ெப ம் லவரான	வள் வ க் 	இங்ேக,	இந்த	நாட் ல்	ரத	உற்சவம்
நடத் வேதா 	எங்கள்	பணி	தீர்ந் விடப்	ேபாவதில்ைல.	அ த் 	வரப்	ேபா ம்



ஆண் களில்	ரஷ்யா,	ெஜர்மனி,	பிரிட்டன்,	அெமரிக்கா	ேபான்ற	நா களி ம்
ேதேராட்டம்	நடத்தத்	திட்டமிட் க்கிேறாம்..."

ேதங்காய்	உைஷத் 	கற் ரம்	ெகா த்தி	 ைஜ	ெசய் 	 த்த ம்,	பலத்த
ஆரவாரத் க் ம்	ைகதட்ட க் ம்	இைடேய	சக்ரவர்த்தி	ெகா ைய	ேமேல	ஏற்றிய
ேபா 	விண்ணிலி ந் 	 க் ம்	ெபாழி ம்	அந்தக்	காட்சிைய	 ற் க்	கணக்கான
காமிராக்கள்	படமாக்கிக்	ெகாண் ந்தன.

அ த் ,	சக்ரவர்த்தி	தம்	ெசாற்ெபாழிைவத்	ெதாடங்கினார்.

”எங்க ைடய	ேதசியக்	ெகா ேய	சிவப் 	வட்டச்	 ரியன்	உ வத்ைத
ெகாண்ட தான்.	'ஹி	-	ேனா	–	மா ’	என் 	ஜப்பானிய	ெமாழியில்	ெசால்வார்கள்.

எங்கள்	வி ப்பத் க்கிணங்க	இந்தத்	ேதேராட்ட	விழாைவ	ேடாக்கிேயாவில்	நடத்த
இைசந்த	தமிழக	 தல்வர்	கைலஞர்	அவர்க க் ம்,	இந்த	விழாைவச்	சிறப் ற
நடத்தி	ைவப்பதில்	மி ந்த	ஆர்வம்	ெகாண் 	எல்லா	ஏற்பா கைள ம்	ேநரில்
கவனிக்க	வந் ள்ள	இந்தியன்	வங்கி	ேசர்மன்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்
அவர்க க் ம்	இந்த	அரசின்	சார்பில்	நன்றி	 றி,	இந்த	விழாவின்	ெவற்றிக் ப்
பா பட் 	வ ம்	விழா	ேவந்தன்	 த் .	தி 	நன்னன்,	தி மதி	மேனாரமா,
கணபதி	ஸ்தபதி	ஆகிேயாைரப்	பாராட் வதில்	மட்டற்ற	மகிழ்ச்சி	அைடகிேறன்.

தமிழ்	நாட் ன்	கைலப்	ெபாக்கிஷமாகத்	திக ம்	தி வா ர்த்	ேதர்	பற்றி	நிைறயக்
ேகள்விப்பட் க்கிேறன்,	அேத	ேபான்ற	ேதர்	ஒன்ைற	இங்ேகேய	நிர்மாணித்
தமிழ்மைற	என் 	ேபாற்றப்ப ம்	தி க் றைள	இயற்றிய	வள் வரின்	சிைலைய
அதில்	ஏற்றி	ைவத் 	வீதிவலம்	வரப்	ேபாகிற	உங்கள்	அைனவ க் ம்	என்
வாழ்த் க்கள்.

சிவப் 	வட்டச்	 ரியன்	சின்னம்	இந்த	நாட் ன்	மிகப்	 ராதனமான	சின்னம்
என்பைத	நீங்கள்	அறிவீர்கள்.	கீழ்த்திைச	நா களின்	கீழ்க்ேகா யி ள்ள	ஜப்பான்
நாட் ல்	உதிக் ம்	 ரியன்தான்	உங்கள்	ேதசத் க் 	வ கிறான்.	ஆகேவ
உங்கேளா 	உற க் 	வ வ .	அதாவ 	 ரியன்	 லமாக	உற க் க்
ைகெகா ப்ப 	நாங்கள்	தான்!

பதின் ன்றாம்	 ற்றாண் லி ந் 	இந்த	நாட் ன்	சின்னமாகத்	திகழ்ந் 	வ ம்
சிவப் 	வட்டச்	 ரியன்	உ வத்ைத	ேதசியக்	ெகா யில்	பதித்
அதிகார ர்வமாகப்	பறக்க	விட்ட 	1870லதான்.



பின்னர்	1872ல்	ஜப்பானில்	 தல்	 தல்	ரயில்	ஓடத்	ெதாடங்கியேபா ,	அேத
ெகா ையப்	பறக்கவிட்ட	ெப ைம	ெமய்ஜி	சக்ரவர்த்திையச்	ேசர்ந்த .
அதற் ப்பின்	ஏறத்தாழ	 றாண் க க் ப்	பிற ,	இப்ேபா 	இங்ேக	வட்டச்
ரியேனா 	வள் வர்	ேகாட்டத்ைத ம்	இைணத் ப்	பறக்கவி கிேறாம்.	இந்தப்

ெப ைம,	 ட் 	விழா	நைடெபற் ள்ள	இந்த	ேநரத்தில்	எனக் க்
கிைடத்தி ப்பைத	எண்ணிப்	ெப ைம ம்	மகிழ்ச்சி ம்	அைடேறன்."

ஷூமாசிச்சிைய	இப்ேபா 	உற் ப்	பார்க் ம்ேபா 	ஜார்ஜுக் 	ெந ய .

"உங்கைள	எங்ேகேயா	பார்த்தி க்கிேறேன!"	என்றான்.	

"எங்ேக	?	"

“ஆ!	பி ஜியாமா	பாங்க்ேல	"	

சிரித்தாள்.

”அறி கம்	இல்லாமல்	ெவளிநாட் க்காரர்	யா ம்	அந்த	பாங்க்கில்	பணம்	ேபாட
யா 	என்றார்கள்.	தவிச்ேசன்.	அப்ப	நீங்க	எனக் க்	ைகெய த் ப்	ேபாட்

உதவி	ெசய்தீங்க."

"இப்பவாவ 	ஞாபகம்	வ ேத!".	

”ஸாரி	ேமடம்"

ஜப்பானிய	 கங்கள்	அவ க் 	இன் ம்	பி படவில்ைல.

”ஜார்ஜ்!	அன் 	 தல்	உங்கைளப்	பின்ெதாடர்ந் 	வந் 	ெகாண் க்ேகன்.
ஆனால்,	அ 	உங்க க் த்	ெதரியா ."

தி க்கிட்டான்.	ெபன்னட் ன்	எச்சரிக்ைகக்	 ரல்	ேகட்ட .

”எதிரி	உளவாளிக ம்	எங்ேக ம்	இ ப்பாங்க."

"என்ைனப்	பின்பற்றி	வரதாச்	ெசால்றீங்கேள,	நீங்க	என்ன	உளவாளியா?'	என்றான்
பதட்டத் டன்.



"ஆமாம்!	ெசால்லப்	ேபானால்	ஒ 	விதத் ல	உளவாளிதான்…	

”எப்ப ?"

”உங்கைளப்	பார்த்ததிலி ந் 	எனக் 	என்	மனம்	என்	வசம்	இல்லாமல்	ேபாயிட் .
உங்க	நீல	விழிகள்,	உயரம்,	ேதாற்றம்	எல்லாேம	என்ைனக்	கவர்ந் 	இ த்த .
விைளயாட்டா	நிைனக்காதீங்க,	எனக் ப்	பி ச்ச	மாதிரி	வாழ்க்ைகயிேல	நீங்க
தான்	சரியா	அைமஞ்சிங்க!	அன் 	 தல்	உங்கைளப்	பின்ெதாடர்ந் கிட்ேட
இ க்ேகன்!"

ஜார்ஜாக் க்	 ழப்பம்	சற் த்	தணிந்த .	

"உன்	ேபச்ைச	நம்பலாமா?"	என்றான்.

"ஐ	லவ்	 	ஜார்ஜ்!	என்ைன	நம் ங்க.	சத்தியமாச்	ெசால்ேறன்.	என்னாேல	உங்கைள
மறக்க	 யேல!	உங்கள்	கவனத்ைத	எப்ப யாவ 	என்	பக்கம்	ஈர்க்க ம்
வி ம்பி	அ க்காக	ெராம்ப	 யற்சி	ெசய்ேதன்.	நீங்க	அன்ைனக் 	ஐஸ்க்ரீம்
பார்லர்	ேபாவைதப்	பார்த்தேபா தான்	எனக் 	நல்ல	சந்தர்ப்பம்	கிைடச் ன்
நிைனச்ேசன்!"

"ஓ!"

”நல்ல	ேவைளயா	நீங்க	டயரிைய	வச் ட் ப்	ேபாயிட் ங்க!	யா ம்	பார்க்காத
ேநரத்தில்	அந்த	டயரிக் ள்	என்	விசிட் ங்	கார்ைட	ெவச் ட்ேடன்"	என்றாள்
ஷாமாசிச்சி.

அந்த	டயரிையத்	திறந் 	பார்த்தீங்களா?"	என் 	ேகட்டான்	ஜார்ஜ்	அவசரத் டன்.

“ஏன்	அப்ப க்	ேகட்கறீங்க?"

"அதில்	என்	ெசாந்த	சமாசாரம்	நிைறய	எ தி	யி க்ேகன்!"

”அைத	எல்லாம்	நான்	ப க்கைல.	ப க்க ம்	ெதரியா .	ஏேதா	ெகாஞ்சமாத்தான்
இங்கிலீஷ்	ேப ேவன்.	அவ்வள தான்!"

மனசில்	ஒ 	சின்ன	நிம்மதி.



"ஆமாம்;	அன்ைறக் 	உங்க	 ட	வந்தாேள,	அந்தப்	ெபண்	யா ன்
ெசால்ல மா?"	என் 	ேபச்ைசத்	தி ப்பினாள்	அவள்.

”அவளா?	கிஜிமா	டயட்	பில் ங்கில்	ெவளிநாட் 	விவகாரத் ைறயிேல	ேவைல
பார்க்கிறாள்”

"அவைள	உங்க க் 	எப்ப த்	ெதரி ம்?"

"ஒ 	ேவைலயா	டயட் க் ப்	ேபாயி ந்ேதன்.	அவைள	அங்ேக	சந்திச்ேசன்.	அப்ப
ஏற்பட்ட	சிேநகம்	தான்."

"அப்ப யா	அவகிட்ேட	எச்சரிக்ைகயா	இ ங்க!"	

"ஏன்?”

"உங்க	மாதிரி	அவள்	பல	ேபரிடம்	பழகறா!"	

ஷாமாசிச்சி	’ '	கலந் 	வர	உள்ேள	ேபானாள்.

சட்ெடன் 	அவன்	எ ந் 	பக்கத் 	அைறயில்	எட் ப்	பார்த்தான்.	ஷ	மாசிச்சி	ஒ
படத்தில்	'ெகய்ஷா'	உைடயில்	இ ந்தாள்.	'இவள்	ஒ 	ெகய்ஷாவா?'

உள்ேள	காைல	ைவத்தான்.	ேமைஜ	மீ 	ஒ 	கார்ட்	இ ந்த .	அைத	எ த்த	ேபா
ஆச்சரிய ம்	திைகப் ம்	ஏற்பட்டன.

கார் 	ஒஸாகாவிலி ந் 	வந்தி ந்த .	' யர்	மிஸ்	ஷாமாசிச்சி'	என் 	 ம்
ஆங்கிலத்தில்	எ தப்பட் ந்த .	இங்கிலீஷ்	ெதரி மா	இவ க் '

ஏேதா	சத்தம்	ேகட்க,	டக்ெகன் 	அைறையவிட் 	ெவளிேய	வந்தான்.
யா மில்ைல.	சிறி 	ேநரத்தில்	ஷாமாசிச்சி	ெகாண் வந்த	' 'ைய	பாரஸ்யமாகக்

த் விட் 	ெவளிேய	கிளம்பினாள்	ஜார்ஜ்.
“பார்த் ட்ேடன்!	அவ க் 	இங்கிலீஷ்	ெதரியா !	என் 	ெசான்னான்	ஜார்ஜ்!
மனம்	தங்தங்	என் 	அ த்த ,	அந்தப்	ெபாய்ையச்	ெசால்வதற் !

"எப்ப க்	கண் பி ச்ேச?"	என் 	ேகட்டான்	ெபன்னட்!	

"அவைளேய	ேகட்ேடன்;	அட்ரஸ்	வாசிக்கச்	ெசான்ேனன்!"



'ஓேகா!"	என்ற	ெபன்னட்	'ெதரிஞ் க்க	அந்தத்	ெத விேல	இ க்கிற	அத்தைன
ெகய்ஷாப்	ெபண்க ம்	இங்கிலீஷ்	ப ச்சவங்க	இப்ேபா	அவைளக்	க்ேளாஸ்	பண்ண
ேவண் ய 	தான்!"	என் 	 த்தாய்ப்பாக	 த்தான்.

ஜார்ஜின்	உடம் 	பதறிய .	"என்ன	ெசால்றீங்க?	அவைள	க்ேளாஸ்
பண்ணிர மா?"

"ஆமாம்,	நம்பாேத!	அற்ப	விஷயமாத்	ேதா ம்.	பின்னால்	அ தான்	ெபரிசா
ைளச் ம்."

ஜார்ஜ்	அன் 	இர 	ஒன்ப 	மணிக் 	மீண் ம்	ஷமாசிச்சி	வீட் க் ப்	ேபானான்.
கத 	 ட் யி ந்த .

அ த்த	நா ம்	ேபானான்.	 ட் யி ந்த .

ெதாடர்ந் ,	நான் 	நாட்கள்	 ட் ேய	கிடந்த .	பக்கத்தில்	ெராட் க்	கைட.	அங்ேக
விசாரித்ததில்	’ெதரியா '	என்றார்கள்.

ஷூமாசிச்சி	எங்ேக?

ஜார்ஜின்	நா கள்	அடங்கிவிட்டன.	ெபன்னட்	என்ன	ெசால்லப்	ேபாகிறான்?
----------------		
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பள்ளி	 ப் 	பரம	தி ப்திேயா 	ஏப்பம்	விட் க்	ெகாண் 	வந்தார்.

”அரண்மைன	சாப்பா 	ெராம்ப	பலம்	ேபால	இ க் !"	என்றார்	மேனாரமா.

"ஆமாம்;	ம ஷ க் ச்	சாப்பாட்ல	கிைடக்கிற	தி ப்தி	ேவற	எ ல ம்
கிைடக்கா .	எைடக் 	எைட	ெபான்ைன	அள்ளிக்	ெகா ங்க.	ேபா ம்
ெசால்லமாட்டான்.	மண்ைண	அளந் 	ெகா ங்க	---	அதி ம்	தி ப்தி	ஏற்படா .
சாப்பா 	ஒண் லதான்	தி ப்தி	ஏற்ப ம்.	ேபா ம்	ேபா ம்.	வயி 	நிரம்பிட் .
இனி	ேவண்டாம்	என்பான்.	நம் திரி	கைத	ெதரி மா	உங்க க் ?"	என் 	ேகட்டார்
ள்ளி.

”ெதரியாேத!"

”நம் திரி	ஒ த்தர்	வி ந் க் ப்	ேபாயி ந்தார்.	வயி 	ெகாண்ட	மட் ம்
சாப்பிட்டார்.	தி ப்தியாயிட் .	அந்த	நிைறவில்	'இனிேம	ெசாத் 	பத்ெதல்லாம்
எ க் 	?	அதான்	தி ப்தியாயிட் 	ேத,	ேபா ம் 	ெசால்லி	தன்	ெசாத்ைத.
ெயல்லாம்	மத்தவங்க க் 	'வில்'	எ தி	வச் ட்டார்!"

”அப் றம்?”

"அப் றம்	என்ன?	ம ப 	ராத்திரி	பசி	எ த்த ம்	மன 	மாறிப்	ேபாச் ;	’வில்’ைல
ேகன்ஸல்	பண்ணிட்டார்!"

”இந்த	ஜப்பாைனப்	பார்க்கப்	பார்க்க	எனக் 	இங்கேய	நிரந்தரமாக	 ேயறிடலாம்
ேபாலி க் !"	என்றார்	விழா	ேவந்தன்.

”ெகா ேயற்றம்	ஆயிட் .	இப்ப	ெம வா	 	ேயற்றத் க் 	அ 	ேபாடறீங்களா?'
என் 	ேகட்டார்	மேனாரமா.

”ஜப்பான்ல	ஒ 	ச ர	அ 	நிலம்	அம்பதாயிரம்	டாலர்	விைலயாம்!"	என்றார்	 ள்ளி

"அப்ப ன்னா,	இப்ப	அம்பதாயிரம்	டாலர்	ெசாத் க் 	நான்	அதிபதி!"	என்றார்
விழாேவந்தன்.



"எப்ப ?"

"நான்	இப்ப 	நிக்கற	இடம்	ஒ 	ச ர	அ .	நான்	இங்ேக	நிக்கறவைரக் ம்	இந்த
இடம்	எனக் த்தாேன	ெசாந்தம்!"

"ஒ 	'இஞ்ச்'	நிலத்ைதக் ட	வீணாக்காமல்	எங்க	பார்த்தா ம்	பயிர்
பண்ணியி க்கான்	ஜப்பான்காரன்!"	என்றார்	 ள்ளி.

"இ 	ெராம்ப	சின்ன	நா .	இ ல	எங்க	பார்த்தா ம்	மைல.	மிச்சம்	இ க்கிற
ளி ண் 	இடத் ல	 யி க்க	வி .	கார்	ேபாக	ேரா ,	ரயில்ேவ	ைலன்,

ெதாழிற்சாைல,	ேகாயில்,	ஆ ,	கா 	ேம 	இெதல்லாம்	ேவற.	இவ்வள ம்	ேபாக
பயிர்	பண்ற க் ம்	இடம்	இ க்ேக,	அதான்	அதிசயம்!"

”இன்ெனா 	அதிசயம்!	ஜப்பான்ல	எப்ப ேம	அரிசிக் ப்	பஞ்சம்	கிைடயா .	'தி
ஜாப்னீஸ்	பீபிள்	வில்	ெநவர்	ஸ்டார்வ்' 	ெப ைமயாகச்	ெசால்லிக்கிறாங்க."

”பணப்	பஞ்சம்,	சாப்பாட் ப்	பஞ்சம்	இரண் ம்	இல்லாத	இந்த	நாட் ல்	ஒேர	ஒ
பஞ்சம்தான்.	அ 	இடப்	பஞ்சம்!"

"நம்	நாட் ல்	இடத் க் ப்	பஞ்சம்	இல்ேல.	மிச்ச	ெரண் க் ம்	தான்	திண்டாட்டம்!"
என்றார்	 ள்ளி.

"ஒண் 	ெசய்யலாமா?	ெகாஞ்ச	காலத் க் 	இந்த	ஜப்பான்காரங்கைள
இண் யாவில்	 ேயறச்	ெசால்லிட் 	நாம்	ஜப்பா க் 	வந் ரலாமா?”	என்
ேகட்டார்.	விழா	ேவந்தன்.

"ஏன்	?	ஜப்பான்	நல்லாயி க்கிற 	உங்க க்ெகல்லாம்	பி க்கைலயா?'	என்
ேகட்டார்	மேனாரமா.

"எவ்வள 	 ன்ேனறினா ம்	ஜப்பானியர்	தங்க ைடய	பழைமச்	சின்னங்கைள
மட் ம்	மறப்பதில்ைல!"

"அ 	மட் மில்ைல.	நன்றி	பாராட் வதி ம்	இவங்கைள	யா ம்	மிஞ்சிட	 யா .
நாம்	வள் வர்	 றைளச்	ெசால்லி,	நன்றி	பற்றி	வாய்	கிழியப்	ேப ேவாம்.
எல்லாத் க் ம்	"தாங்க்ஸ்' 	 லபமா	ஒ 	வார்த்ைதையச்	ெசால்லிட் ப்
ேபாயி ேவாம்.	நம்	நன்றிெயல்லாம்	வாேயா 	சரி.	காரியத் ல்	ஒண் ம்



இ க்கா .	ஜப்பான்காரங்க	அப்ப யில்ைல.	அவங்க க் 	நன்றி	உணர்
ரத்தத்தில்	ஊறிப்	ேபாயி க் .	அ க் 	அைடயாளமாத்தான்	இந்த	ஊர்ல	நாய்க்
ஒ 	சிைலேய	ெசஞ் 	ெவச்சி க்காங்க."

"	நாய்க் ச்	சிைலயா?	அ 	எங்ேக?"	என் 	வியந்தார்	நன்னன்.

"	நான்	உங்கைளெயல்லாம்	இப்பேவ	ஷி யா	ஸ்ேடஷ க் 	அைழச்சிட் ப்	ேபாய்
அந்த	நாய்ச்	சிைலையக்	காட்ேறன்	வாங்க"	என் 	 ப்பிட்டார்	தி க் றள்
ேஷாேஜா.

"ைரட்!	ைகவசம்	 மாைலகள்	 ட	நிைறய	இ க் .	இப்பேவ	ேபாய்	அந்த	நாய்ச்
சிைலக் 	ஆ க்ெகா 	மாைல	ேபாட் ட் 	வந் ேவாம்,	வாங்க"	என்றார்
நன்னன்.

”மாைல	ேபாடறப்ேபா	ேபாட்ேடா	எ க்க ேம!"	என்றார்	விழாேவந்தன்.

" ள்ளி	 ப் 	வராேர!	அவர்	எக்ஸ்பர்ட்	ேபாட்ேடா	கிராபர்	ஆச்ேச	!"

"நாய்க் 	மாைல	ேபா வதா?	அ 	சரியா	இ க் மா?"	என் 	ேகட்டார்	மேனாரமா.

"நம்	நாட் ல்	ஜூனகாத்	மகாராஜா	நாய்க் க்	கலியாணேம	ெசஞ் ெவச்சார்.	நாம
மாைல	ேபாடக்	 டாதா?”	என் 	ேகட்டார்	 ள்ளி.

”அ 	நாய்க் ப்	ேபா ம்	மாைலன் 	ஏன்	நிைனக்க ம்?	நன்றி	உணர்ைவ
மதித் ப்	ேபா ம்	மாைலன் 	நிைனக்கக்	 டாதா?"	என்றார்	நன்னன்.

”ஒன்ேற	ெசான்னார்	நன்னன்.	அ ம்	நன்ேற	ெசான்னார்	மன்னன்"	என் 	தம்
தமிழ்ப்	 லைமையக்	காட் 	னார்	தி க் றள்	ேஷாேஜா!

"நம்	ஊரில்	நன்றி	ெகட்ட	ம சங்க க்ேக	மாைல	-	ேபாடறாங்கேள	அைதவிட
நன்றி ள்ள	நாய்க் 	மாைல	ேபாடற 	தப்பா?"	என் 	ேகட்டார்	 த் .

எல்ேலா ம்	ஷியா	ரயில்	ஸ்ேடஷ க் ப்	ேபாய்,	அந்த	நாய்ச்	சிைலக் 	மாைல
ேபாட்டபின்,	அந்தச்	சிைலக் ப்	பக்கத்திேலேய	நின் 	ேபாட்ேடா	எ த் க்
ெகாண்டார்கள்.

”நாயின்	 கத்தில்	ஒ 	ேசாகம்	ெதரிகிறேத!	அந்த	ேசாக	பாவத்ைதச்	சிைலயில்



எப்ப த்தான்	ெகாண் 	வந்தார்கேளா!"	என் 	வியந்தார்	கணபதி	ஸ்தபதி.

"எைதேயா	பறிெகா த்த	மாதிரி	 கத் ல	ஒ 	ேசாகம்!"	என் 	பரிதாபப்பட்டார்
மேனாரமா.

"ஆமாம்;	அந்த	நாயின்	எஜமானர்	ஒ 	 ெராபஸர்.	அவர்	இறந் 	இன்ேறா
அ பத்தஞ் 	வ ஷம்	ஆ .	பாவம்,	இந்த	நாய்க் 	அப்ப	இரண்டைர
வய தான்"	என்றார்	 ள்ளி	 ப் ,

”அ 	சரி,	சிைலைய	இந்த	ஸ்ேடஷன்	வாசலில்	ெகாண் 	வந்
ெவச்சி க்காங்கேள,	அ க் 	என்ன	காரணம்?"

"அந்த	 ெராபஸர்	தின ம்	இந்த	ஸ்ேடஷ க் 	வந் தான்	ரயிேல வார்.	காைலல
எட் 	மணிக் 	இங்க	ரயில்	ஏறி	 னிவர்ஸி க் ப்	ேபாவார்.	அப் றம்	சாயந்திரம்
அஞ்ச	மணிக் த்	தி ம்பி	வ வார்.	காைலயில்	வீட் லி ந் 	அவேரா
ைணக் 	வ ம்	அந்த	தாய்	அப் றம்	சாயந்திரம்	அவர்	 னிவர்ஸி யிலி ந்

தி ம்பி	வர	வைரக் ம்	இங்ேகேய	காத் க்	கிடக் ம்.	”

”த்ெஸா,	த்ெஸா"	என்றார்	நன்னன்.

”த்ெஸா,	த்ெஸான்னாதீங்க!	இேதா	இங்க	கீேழ	நிக் ேத	ஒ 	நாய்	,	அ
வாலாட் "	என்றார்	மேனாரமா.

"அப் றம்?"	என் 	 வாரசியமாய்க்	ேகட்டார்	 த் .

அப் றம்	என்ன?	ஒ 	நாள்	 னிவர்ஸி க் ப்	ேபான	 ெராபஸர்	தி ம்பி
வரேவயில்ைல.	மாரைடப் 	காரணமா	 னிவர்ஸி யிேலேய	இறந் 	ேபாயிட்டார்.
அவைர	அங்ேகேய.	அடக்கம்	ெசய் ட்டாங்க.	அந்தச்	ெசய்திைய	நாய்க் ச்
ெசால் வார்	யா மில்ைல.	எஐமானைனக்	காணா 	ஹச்சிேகா'ங்கற	இந்த	நாய்
ஸ்ேடஷன்லேய	ெவ ேநரம்	வைர	பட் னிேயா 	காத்தி ந் விட் 	ேசாகத் டன்
வீட் க் த்	தி ம்பிச்	ெசன்ற .	ம நாள்	எஜமானன்	இல்லாமேல	காைல	எட்
மணிக் 	வழக்கம்ேபால்	வந் 	மாைல	ஐந் 	மணிவைர	காத்தி ந் விட்
தி ம்பிச்	ெசன்ற .	இப்ப ேய	பத் 	வ ம்	காலம்.	அ 	உயிேரா 	இ ந்தவைர
தின ம்	வந் 	ேபாய்க்	ெகாண் ந்த .	எஜமானைரப்	பிரிந்த	அந்த	ேசாகம்	தான்
அதன்	 கத்தில்	ெதரிகிற .	அதற் த்தான்	இங்ேக	சிைல	ைவத்தி க்கிறார்கள்"
என்றார்	ேஷாேஜா.



"அட்டா,	இப்ப 	ஒ 	நாடா!"	என் 	வியந்தார்	நன்னன்.

"நான்	 ட	ஒ 	நாய்	வளர்த்ேதன்.	அ ம்	தின ம்	நான்	ஆபீஸ்	எனக் ப்
ேபாறப்பல்லாம்	ெத க்ேகா 	வைர	என் டேவ	வந் 	வழி	அ ப் ம்"	என்றார்	 ள்ளி
ப் .

"ெத க்ேகா 	வைரக் ம்தானா?	அப் றம்	பஸ்	ஏறி வீங்க	ேபாலி க் !"	என்றார்
மேனாரமா.

'ெத க்ேகா யில்	ஒ 	ெவத்தைல	பாக் க்	கைட	இ க் .	அங்ேக	அ க்
தின ம்	ஒ 	ெபாைர	பிஸ்கட்	வாங்கிய	ேபா ேவன்.	அ க்காக	வ ம்.	அைதச்
சாப்பிட் ட் 	அங்கி ந் 	தி ம்பி	ஓ ப்ேபாயி ம்!"

”ேதவைலேய	வீட் க்ேக	ேபாயி மா?”

”எங்க	வீட் க் ப்	ேபாகா .	அ த்த	வீட்ல	ேபாய்ப்	ப த் க் ம்!"

”ெபாைரக் 	உங்க	 ட	வ ம்.	காவ க் 	அ த்த	வீட் க் ப்	ேபாயி மா?	நன்றி
இடம்	மாறிப்	ேபாச் 	ேபாலி க் "	என்றார்	மேனாரமா.

”நன்றியாவ .	மண்ணாவ 	அெதல்லாம்	ஒண் ம்	கிைடயா .	அ த்த	வீட்ல
ெபரிய	ேவப்ப	மரம்	இ க் .	ேவப்ப	மரத் 	நிழல்ல	 கமா	ப த் த்

ங்கற க்காக	அங்ேக	ஓ ப்	ேபாயி ம்.	அவ்வள 	 யநலம்!"	என் 	 த்தார்
ள்ளி.

#	#	#

பல	நாட்கள்	ெபன்னட்	 ப்ேபா 	இயங்கினான்.	அ க்க 	அகிஹாபாரா
(எெலக்ட்ரானிக்	ெகாத்தவால்	சாவ )	ேபாய்	தனக் த்	ேதைவப்பட்ட	 ட்பமான
க விகைள	வாங்கி	வந்தான்.	 ராயர்	 ம்	அைவ	நிரம்பிக்	கிடந்தன.	இரவில்
ெவ 	ேநரம்	கண்	விழித் 	அவற்ைற	ஒன் க்ெகான் 	ெபா த்திப்	பார்ப்ப ம்
பிரித் ப்	பார்ப்ப மாக	இ ந்தான்.

ஒ நாள்	ெடலிேபான்	ெசய் 	'ஜார்ஜ்!	அைதச்	ெசய் 	 த் விட்ேடன்.	வந்
பா !"	என்றான்.

ேமைஜ	மீ 	கன	கச்சிதமாக	ஒ 	ெபட் 	உட்கார்ந்தி ந்த .



ஏ 	அங் ல	ஐந் 	அங் ல	அள கள்.	 ைய	மட் ம்	திறந் 	காட் னான்.

ெபன்னட் ன்	 ைளையத்	திறந் 	காட் னாற்	ேபால	இ ந்த .	அத்தைன
ஒயர்க ம்	இைணப் க ம்	உள்ேள	 க்கமாகப்	பரவியி ந்தன.

”இைத	அப்ப ேய	ேதர்	அச்சக்கட்ைடயிேல	வச் ட	ேவண் ய தான்.	ெவரி
ஸிம்பிள்!"	என்றான்	ெபன்னட்.

"என்ன	ெசய் ம்?"	என்றான்	ஜார்ஜ்.

”ரிேமாட்	கண்ட்ேரால்	இ க் .	 ரத்திலி ந்ேத	விைசைய	அ க்கினால்	ேபா ம்."

"	அப்ேபா	ெவ க் மா?"

"ஆமாம்!	ேமல் றமா	ெவ க்கா .	ேநர்	 ன் றமா.	ெவ க் ம்	பயங்கரம்	 ப்ப
நாற்பத க் 	உள்ளவங்க	எல்லா ம்	க்ேளாஸ்!"

"ஐேயா	!"	

"என்ன	ஐேயா?	இந்த	ேவைலக் 	வந்தா	'ஐேயா'க்கைள	மறந் ட
ேவண் ய தான்.	ெதரிஞ் தா.	பிெரஞ்ச்	பிரசிெடண்ட்	வர 	நிச்சயமாயிட் தா?"

”கிஜிமாவிடம்	ேகட்ேடன்!	உ தி	ஆயிட்டதால்	ெசான்னாள்.	ேததி	மட் ம்
நிச்சயமாகைலயாம்!"

"அவைரத்தான்	 ேளாஸ்	பண்ேறாம்!"	

தி க்கிட்டான்	ஜார்ஜ்.

"அவைரயா!"

"ஆமாம்	அ க் த்தான்	ஒண்ணைர	மில்லியன்	டாலர்	 லி!”
ஜார்ஜின்	மனம்	பரபரத்த .

பிெரஞ் 	பிரசிெடண்ட்தான்	இப்ேபாைதய	இலக் 	என் 	ெதரிந் விட்ட .
அவைரத்	தீர்த் விட்டால்	நல்ல	வ மானம்	கிைடக்கப்	ேபாகிற .



வ மானத்ைத	எ த் க்ெகாண் 	ெசாந்த	ஊர்	ேபாகலாம்	!	ேஹாேனா
அல்ல 	லா	ேவகாஸ்	ேபாய்	உல்லாச	வி ைற	அ பவிக்கலாம்!

"ஏன்,	பாஸ்	இ 	ெவ ம்	ைடம்	-	பாம்	தாேன?	இ க்கா	இத்தைன	நாள்
சிரமப்பட் ங்க?"

”ைடம்	-	பாம்	மட் மில்ைல	!	ஆைளப்	பார்த் 	ஃேபாகஸ்	பண்ணிக்ெகாள்ளக் ய
ெலன்ஸார்	உண் !"

"அப்ப யா!"

'பிெரஞ்ச்	பிரஸிெடண்ட்	 கத்ைத	இ 	அைடயாளம்	கண் பி க் ம்.	கண்
பி ச்ச டேன	நம்ம	ைகயிேல	இ க்கிற	ரிேமாட்	க வியிேல	பச்ைச	விளக்
எரி ம்!	நாம்	உடேன	ட்ரிகைர	அ த்த	ேவண் ய 	தான்	ேநேர	பிரஸிெடண்ட்
மார்பிேல	இந்தக்	க வி	 ண்ைடப்	பாய்ச்சி ம்..."

"பிரமாதம்	பாஸ்!”

”இப்ேபா	அைதத்	ேதரிேல	ெவச்சாக ம்!	ேதர்	அ ப்	பாகங்கைள	நீ	விஸ்தாரமா
ேபாட்ேடா	எ த் 	வந்த 	ெராம்ப	நல்லதாப்	ேபாச் !	அந்தக்	க விைய	ேதரில்
எங்ேக	ைவக்க ம்	ெதரி மா?	இத	பார்..."

ெபரிய	ைசஸ்	ேபாட்ேடாக்களில்	ஒன்ைற	எ த் க்	காட் 	"இ தான்	அச் 	ஓடற
'பிம்'.	எவ்வள 	ெபரிய	மரக்கட்ைட	பா !	இந்தியா,	பர்மா,	தாய்லாந்திேலதான்
இெதல்லாம்	கிைடக் ம்.	இந்த	இடத்திேலதான்	நீ	இந்தக்	க விைய	ைவக்கிேற.”

அந்த	இடத்ைதக்	காண்பித்தான்.

"பாஸ்!	ேதர்ப்	பக்கம்	இனி	ேபாகேவ	 யா .	ேநத் 	ெகா ேயற்றத் க்காக
விட்டாங்க	,	அவ்வள தான்.	அேதா 	சரி.	அங்ேக	பலத்த	பந்ேதாபஸ்
ேபாட்டாச் !"

"மைடயா!	என்	கிட்ேட	வந் 	கா 	 த்தறயாக் ம்	!	இன்னிக் 	அந்த	இடத்தில்
பிரஸ்	மீட்	இ க் .	ேத க் ப்	பக்கத்திலேய	வச்சி க்காங்க.	 	ஸ்நாக்ஸ்	உண் .	"

"ஆமாம்,	பாஸ்!"



"ஜார்ஜ்	நீ	இன் 	பிரஸ்	பிரதிநிதியாகத்தான்	ேபாேற.	கிஜிமா	தயவிேல!
ெதரிஞ் க்க,	இ க் த்தான்	உன்ைன	கிஜி	மாேவா 	சிேநகம்	வச் க் ம்ப
ெசான்ேனன்.	ஜாலியா	லவ்	பண்ணி,	கல்யாணம்	கட் க்கிட் 	இங்ேக	ஜப்பான்	ேல
உட்கார்ந் டலாம் 	நிைனக்காேத!"

ஜார்ஜின்	அ 	வயி 	கலங்கிய .	ஏற்ெகனேவ	ேதரின்	அ ப்ப திகைளப்	ேபாட்ேடா
எ ப்பைதப்	பார்த் 	கிஜிமா	ேகள்வி	ேகட் க்கிறாள்.	ேலசா	ஒ 	சந்ேதகம்
இ க்கலாம்.	"என்ன	ஜார்ஜ்!	ெவ ம்	அச் த்	தண்ைட ம்	அ ப்ப திைய ம்
ேபாட்ேடா	எ த் க்கிட் க்கீங்க?"

இப்ேபா 	பிரஸ்மீட் ல்	கலந் 	ெகாண் 	அப்ப ேய	ேத க் 	அ யில்	ேபாய்	இந்தக்
க விையப்	ெபா த் வ	ெதன்றால்....
"ஜார்ஜ்!	இப்பத்தான்	நீ	ெராம்ப	உஷாரா	ேவைல	ெசய்ய ம்.	உன்	திறைமைய
இதில்தான்	பார்க்கப்	ேபாகிேறன்.	உம்;	 றப்ப .	உடேன	ேபாய்	கிஜிமாைவப்	பார்த்
பிரஸ்	பாஸ்	வாங்கிக்ெகாள்	,	ேபாய்க்	காரியத்ைத	 .	கமான்!"	என்றான்
ெபன்னட்.

ெபன்னட்	உத்தரைவத்	தட்ட யாமல்	"இேதா	பாஸ்"	என்றான்.	!

’பிரஸ்	மீட்’	 ந் 	க க 	இ ட் ல்	ஜார்ஜ்	அைறக் த்	தி ம் ம்ேபா ,	ெபன்னட்
தீவிரமான	கவைல டன்	நாற்காலியில்	சாய்ந்தி ந்தான்.

ெசய்திையச்	ெசான்னால்	ெபன்னட் க் க்	ேகாபம்	வந் 	வி ம்	என்
அஞ்சினான்	ஜார்ஜ்.	ஆனா ம்	ெசால்லாமலி க்க	 யவில்ைல.

எதிரில்	ெமள்ள	,	நிழலாக	நின் ,	ெமலிதான	 ரலில்	"பாஸ்"	என்றான்.

ெபன்னட்	ேபசவில்ைல.	இரண்டாம்	 ைற	அைழத்த ம்	'ஹம்'	என்றான்
பலவீனத்தில்.

"ஸாரி!	ெராம்ப	வ த்தப்படேறன்.	என்னாேல	 யாமல்	ேபாச் !"

ெபன்னட்	ேபசவில்ைல.	அப்ப ேய	உட்கார்ந்தி ந்தான்.

ஜார்ஜக் ப்	பதட்டம்	எ த்த .	நிற்க	 யவில்ைல.	என்ன	நடக் ேமா	என் 	பயம்
உள்ேள	ெந ப்ைபக்	ெகாட் ய .



ேலசாக	ஒ 	ெமளன	அ 	ைவத் 	 ன்னால்	வந்தான்.	 ன்னி ம்	ெமலிதாக
"ஸாரி.	ெபன்னட்!	 யாமல்	ேபாச் !"	என்றான்.

ெபன்னட்	ெம வாகத்	தைலையத்	 க்கினான்.	அவன்	பார்ைவையச்	சந்திக் ம்
ைதரியம்	இன்றி	தைலையக்	கவிழ்த் க்	ெகாண்டான்	ஜார்ஜ்.	கண்களில்	கலக்கம்.

"பரவாயில்ைல;	வ த்தப்படாேத.	இன்ெனா 	வழி	இ க்கிற "	என்றான்
ெபன்னட்.

ஜார்ஜ்	அந்த	பதிைல	எதிர்பார்க்கவில்ைல.	வ த்தப்	படாேத	ஜார்ஜ்!	நீ	எவ்வளேவா
யற்சி	பண்ணிேன!	ஆனா	ைவக்க	 யைல!	அதற் ச்	சரியான	சந்தர்ப்பம்

கிைடக்கேல.	எனக் 	எல்லாம்	ெதரி ம்.	அந்த	கிஜிமா	 ன் 	உன்ைனேய
கவனித் க்	ெகாண் ந்தாள்,	இல்ைலயா?"

ஜார்ஜால்	நம்பக் ட	 யவில்ைல,	’ெபன்னட்	 ரலா	அ ?	அவனா	இப்ப ப்
ேப கிறான்?	இத்தைன	சமாசாரங்க ம்	-	எப்ப த்	ெதரிந்தன	இவ க் ’	!

”பயப்படாேத!	சமயத்திேல	சந்தர்ப்பம்	அப்ப த்தான்	எதிரிைடயா	அைம ம்!
அதற்காகச்	ேசார்ந் விடக்	 டா .	உடேன	தீவிரமாச்	சிந்தித் 	ஒ 	வழி
கண் பி ச் டலாம்.	இப்ேபா	எனக் 	ஒ 	விஷயம்	ெசால் .....	பிரஸ்மிட்

ஞ்சப் றம்	யாரிட் ேயா	ேபசிட் ந்திேய,	அ 	யார்!"

ஜார்ஜின்	 கம்	ேலசாக	மலர்ந்த .	”அ 	அந்த	இந்தியக்	 ேவா 	வந் ள்ள
ஆ ங்க!	ஏேதா	 ள்ளின் 	ேபர்	ெசால்றார்”

"ைகயிேல	காமிரா	வச் ட் ப்	ேபசிட் ந்தார்,	அவர்	தாேன!”

"ஆமாம்	பாஸ்!	என்	காமிராைவப்	பார்த் 	விசாரிச்சான்!	பதில்	ெசான்ேனன்!
காமிராக்கைளப்	பத்தி	நிைறயத்	ெதரிஞ் 	வச்சி க்கான்.	நாைளக் க்
ட்டத்திேல	வர்ற	ெவளிநாட் த்	தைலவர்கள்	அத்தைன	ேபைர ம்	ேபாட்ேடா

எ க்கப்	ேபாறதாச்	ெசான்னான்."

'ஓ!	எப்ப ,	எங்கி ந் 	எ க்கப்	ேபாறானாம்?"

”ேதர்	ேமேலேய	ஏறி	நின் 	எ க்கப்	ேபாறானாம்.	இண் யன்	பார்ட் யில்
க்கியமான	ஆளாத்	ெதரி .



"அப்ப யா?"

"ஆமாம்!	ேதர்த்	தட் ேல	நிற்கிற க் 	அவங்க	எல்லா க் ேம	பர்மிஷன்
இ க்காம்."

ெபன்னட்	அ த்த	கணம்	ஆழ்ந்த	ேயாசைன டன்	 ன் ம்	பின் ம்	நடக்க
ஆரம்பித்தான்.

ெபரிய	திட்டத்திற்கான	ேயாசைன	அ 	என்ப 	ஜார்ஜுக் ப்	 ரிந் விட்ட .

பதிைனந் 	நிமிடத்திற்ெகல்லாம்	ேமைஜ	மீ 	ேபாய்	உட்கார்ந்த	ெபன்னட்	மீண் ம்
அந்த	எலக்ட்ரானிக்	க விகைள	ஆராயத்	ெதாடங்கினான்.
--------------------		
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”கைலஞர்	வரப்ேபாகிற	ேததி	நிச்சயமாயிட்டதாம்!"	என் 	மகிழ்ச்சி	ெபாங்கக்
றினார்	விழா	ேவந்தன்.	ஒேர	 ஷி	அவ க் !

”எப்ேபா,	எப்ேபா?'	என் 	ஆர்வத்ேதா 	ேகட்டார்கள்	மற்றவர்கள்.

" சம்பர்	1ம்	ேததி	வ கிறார்.	20ம்	ேததி	காைல	'வடம்	பி த் 	'	விழாைவத்
ெதாடங்கி	ைவக்கிறார்,	சக்ரவர்த்திேய	கைலஞேரா 	ெடலிேபானில்	ேபசிக்
ேகட்டேபா 	19ம்	ேததி	வ வதாகச்	ெசால்லிவிட்டாராம்!	காரியதரிசி	ேயாஷினரரி
நாைளக் 	'பிரஸ்	மீட்	ைவத்தி க்கிறார்"	என்றார்	 த் .

"ேதர்	ேவைல	 ர்த்தியாயிட் தா?"

"ஓ!	ேத க் ப்	பக்கத்திேலேய	தான்	பிரஸ்	மீட்	நடக்கப்	ேபா .	ெவளிநாட் ப்
பத்திரிைகக்காரங்கெளல்லாம்	வராங்க"	என்றார்	ேஷாேஜா.

"இன் ம்	பத் 	நாள்	தாேன	இ க் ?	அ க் ள்ேள	வள் வர்	சிைல	ெசய்
ச் வாங்களா?'	என் 	கவைலேயா 	விசாரித்தார்	நன்னன்.

"கணபதி	ஸ்தபதியிடம்	ஒ 	ெபா ப்ைப	ஒப்பைடச்	சாச் ன்னா	அப் றம்
அைதப்பத்தின	கவைலேய	நமக் 	ேவணாம்.	பதிெனட்டாம்	ேததிக் ள்	கண் ப்பா

ச் வார்."

”இன் ம்	சிைலக் த்	தைலேய	ெதரியைலயாேம!	எப்ப	 க்கப்	ேபாகிறாேரா?"

”ராத்திரிப்	பகலா	ேவைல	நடக் .	 ஞ் ம்.	சிற்பிகள்	சிைல	ெசய்யற
இடத்ைதச்	 த்தி	திைர	ேபாட் 	மைறத் க்	ெகாண் 	ேவைல	ெசய்யறாங்க..	நான்
ெம வா	எட் ப்	பார்த்ேதன்.	18ம்	ேததி	வைர	இங்ேக	யா ம்	தைல	காட்டக்
டா ன் ட்டார்	கணபதி	ஸ்தபதி."

"அப்ப யா!	அ க் 	நீங்க	என்ன	ெசான்னீங்க?”

"நாங்க	யா ம்	தைல	காட்டேல;	வள் வர்	தைல	காட் னால்	ேபா ம் 	ேஜாக்
அ ச் ட் 	வந்ேதன்"	என்றார்	 ள்ளி.



”அரண்மைன	கிழக் 	வாசலில்	பலத்த	பந்ேதாபஸ் க் 	ஏற்பா
ெசஞ்சி க்காங்க.	அங்கதான்	கைலஞர்	ேபசப்	ேபாறார்.	ேபாலீஸ்காரங்க	 த்தி	 வர்
ெவச்ச	மாதிரி	நின் கிட் க்காங்க.	ஒ 	ஈ	காக்ைக	உள்ேள	 ைழய	 யா .
அத்தைன	ெக பி !"	என்றார்	 ள்ளி	 ப் .

"இந்த	ஊர்ல	ஈ ம்	கிைடயா ,	காக்ைக ம்	கிைடயாேத!"	என் 	சிரித்தார்
மேனாரமா.

”காரியதரிசி	ேயாஷினரி	ேத க் 	 ன்னால்	சந்நிதிேபால்	இடம்	விட் 	இ
பக்கங்களி ம்	 ஷன்	நாற்காலிகள்	ேபாட் ,	அந்த	நாற்காலிக க் 	நம்பர்
ேபாட் க்கிட் க்கார்.	யார்	யார்	எந்ெதந்த	நம்பரில்	உட்கார	ேவண் ம்	என்பதற் ப்
பட் யல்	தயாரா தாம்.	அ 	ெராம்ப	ரகசியமாம்!	எந்த	நம்பர்ல	யார்	உட்காரப்
ேபாறாங்கன் 	அவ க்ேக	ெதரியாதாம்"	என்றார்	விழா	ேவந்தன்.

”கைலஞர்	ஸீட்	நம்பர்	ெதரி மா?"

”ஜப்பான்	சக்ரவர்த்திக் ப்	பக்கத்தில்	கைலஞ க் ம்.	கைலஞர்
ம்பத்தா க் ம்	இடம்	ரிஸர்வ்	ெசய்தி க்காங்களாம்.	அரண்மைன

உத்தரவாம்!"

”இட 	 றத்தில்	ஜப்பான்	பிரதமர்	கய்ஃ ,	அெமரிக்க	ஜனாதிபதி,	பிரிட் ஷ்	பிரதமர்,
பிெரஞ்ச்	பிரஸிெடண்ட்,	ேசாவியத்	தைலவர்,	க்வீன்	எலிஸெபத்,	டயனா	தம்பதியர்,
தாச்சர்.	இந்தியக்	 யர த்	தைலவர்	ஆர்.வி.,	இவ்வள 	ேப க் ம்	நம்பர்
ேபாட் 	வச்சி க்காங்க."

” மாைலகைள	யார்	எ த் க்	ெகா க்க ம்,	யார்	யா க் 	மாைல	ேபாட ம்
ேபான்ற	 க்கமான	விவரங்கைள	ெயல்லாம்	ேயாஷினாரி டன்	ஆேலாசைன
நடத்திக்	ெகாண் க்கிறார்	இந்தியன்	வங்கி	ேகாபாலகி ஷ்ணன்."	

”ேடாக்கிேயா	நகைரேய	தமிழர்கள்	 த்தைகக் 	எ த்த	மாதிரி	இ க் .	எல்லா
ஓட்டல்ல ம்	இப்பேவ	 ட்டம்	தாங்கைல”	என்றார்	விழாேவந்தன்.

"எல்லா ம்	இ பதாம்	ேததிைய	எதிர்பார்த் க்கிட் க்காங்கன் 	ெசால் ங்க."

"ஆமாம்,	விழாவன் 	 தலில்	கைலஞரின்	தமிழ்	 ழக்கம்;	அப் றம்	நாத ர
ழக்கம்,	அப் ரம்	ெவ 	 ழக்கம்.	ேடாக்கிேயாேவ	அல்ேலாலகல்ேலாலப்



படப்ேபா ”	என்றார்	விழா	ேவந்தன்.

" சம்பர்	பதிெனட் 	என்றால்	ெந க்கத்தில்	வந் ட் ேத!	இன்விேடஷன்	ேபாட
ேவண்டாமா!'	 ள்ளி	ேகட்டார்.

"பத்தாயிரம்	இன்விேடஷன்	பறக்கப்	ேபா .	உமக்ேகன்	அந்தக்	கவைல?"	என்றார்
விழா	ேவந்தன்.

'தமிழ்	நாட் லி ந் 	ேவற	யாெரல்லாம்	வராங்களாம்?"

'தமிழ்க் மகன்,	ேபராசிரியர்	அன்பழகன்,	நாஞ்சில்	மேனாகரன்,	சாதிக்,
ேக.பி.கந்தசாமி,	ெபான்.	 த் ராமலிங்கம்,	 ைர கன்,	கண்ணப்பன்.	ேந .
வீரபாண் 	ஆ கம்,	ெபான் ,	 ப் லட் மி	ெஜகதீசன்,	பா 	எம்.பி.,	ஸ்டாலின்.
கவியர 	ைவர த் ,	தி க் றள்	 சாமி,	பட் 	மன்றம்	நமசிவாயம்,	தமிழ்ப்
லவர்கள்,	கவிஞர்கள்,	கைலஞர்கள்,	சிவாஜி.	கமலஹாசன்,	ரஜினிகாந்த்.	எம்.
எஸ்.	 ப் லட் மி,	பத்மா	 ப்பிரமணியம்,	 தாராணி	ர பதி,	 .	 .	வா ,	எம்.	ஏ.	எம்.
ராமசாமி,	ெபாள்ளாச்சி	மகாலிங்கம்,	ஏ.	வி.	எஸ்.	ராஜா,	ெசம்மங் ,	லால் ,
ன்னக் ,	மாண்டலின்	ஸ்நிவாஸ்,	டாக்டர்	விஜயலட் மி	நவநீதகி ஷ்ணன்,

ெபாம்ம	லாட்டம்,	 ரவி	நாட் யம்,	கரகம்,	காவ 	எல்லா ேம	வராங்க."

”எம்.	எஸ்.	கச்ேசரி	உண்டா	?"

”இம்பீரியல்	பாலஸ்ேல	சக்ரவர்த்தி	 ம்பத்தின க்காக	ஸ்ெபஷலா	ஒ 	கச்ேசரி
ஏற்பா 	பண்ணியி க்காங்க..."

"டான்ஸ்	?"

"க கிஸா	திேயட்டர்ல	பத்மா	 ப்பிரமணியம்.	 தாராணி	ர பதி	ெரண் 	ேபர்
டான்ஸ்ம்	நடக்கப்ேபா .	ஒேர	சமயத்தில்	இரண்டாயிரத் 	இ 	ேபர்
உட்கார்ந் 	பார்க்கக்	 ய	திேயட்டர்.	அவ்வள 	ெபரி !"

"அப் றம்?..."

"ெதாடக்க	விழா க் 	இைறவணக்கம்	மணி	கி ஷ்ணசாமி.	 த் விளக் 	ஏத்தி
ைவக்கப்	ேபாறவர்	தயா 	அம்மா.	வரேவற் ைர	ேகாபாலகி ஷ்ணன்.	ஸ்டாம்ப்
ரிலீஸ்	ஆர்.	வி."



”பிரமாதம்,	பிரமாதம்"	என்றார்	 ள்ளி.

"இந்த	விழா	ஞாபகார்த்தமா	தபால்தைல	ெவளியிடப்	ேபாறாங்க.	அத்ேதாட	கீ
ெசயின்'	ஒண் ம்	ெசய் 	விழா க் 	வரவங்க	அத்தைன	ேப க் ம்
ெகா க்க ம் 	சக்ரவர்த்தி	ஆைசப்படறாராம்!"

“"ஃபஸ்ட்	கிளாஸ்	ஐ யா	சந்தனக்	கட்ைடயில்	சின்ன	அளவில்	ேதர்	ெசய் 	அந்த
கீ	ெசயினில்	இைணச் டலாம்"	என்றார்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்.

"ேதர்	எவ்வள 	ெபரி !	அைத	இத்த ண் 	ெசய் 	ெகா த்தால்
நல்லாயி க் மா?"

"ெபரிய	யாைனையச்	சின்னதா	ெசஞ் 	பார்க்க ம்.	சின்ன	எ ம்ைபப்	ெபரிய
ைசஸில்	ெசஞ் 	பார்க்க ம்.	அதில்	தான்	தமாேஷ	இ க் ”	என்றார்	 ள்ளி.

"ஸிக்ேகா	வாச்	கம்ெபனியிடம்	ெசான்னா	அந்தத்	ேதர்	சின்னத் க் ப்	பின்னால்
அேத	ைசஸ்ல	ஒ 	க காரம்	ெசய் 	பிக்ஸ்	பண்ணி வாங்க.	இந்தியா	-	ஜப்பான்
கலாசார	உற க் 	அ 	ஒ 	ெபா த்தமான	அைடயாளமா	இ க் ம்!"	என்
ேயாசைன	 றினார்	நன்னன்.

"ெராம்ப	நல்ல	ேயாசைன!	ஒன்ேற	ெசான்னார்	நன்னன்.	அ ம்	நன்ேற	ெசான்னார்
மன்னன்	"	என்றார்	தமிழ்ப் லவர்	ேஷாேஜா	!
#	#	#

இர 	 ரா	ெபன்னட்	கண்	விழித் 	ேவைலகளில்	தீவிரமாக	ஈ பட் ந்தான்.
ஏெலக்ட்ரானிக்	விவகாரங்களில்	அவன்	ஒ 	 லி!

ஜார்ஜ்	நிைலயில்லாமல்	உறங்கினான்.

ம நாள்	காைலயில்	எ ந்தேபா 	ெபன்னட்ைடக்	காண	வில்ைல.	அவன்	காைர ம்
காணவில்ைல.

ேமைஜையப்	பார்த்தேபா 	பாதிக்	க விகைள ம்	காணவில்ைல.

மிக	 க்கிய	ேவைலயாக	ெவளிேய	ேபாயி க்கிறான்	என்ப 	ஜார்ஜுக் த்
ெதரி ம்.	பத் 	மணி	வைர	 ழம்பிய	நிைலயில்	இ ந்தவன்,	தன்ைன	மறந்
சின்ன	 க்கம்	வர,	மீண் ம்	 ங்கி	விட்டான்.	'ஜார்ஜ்	ஜார்ஜ்'	என் 	 விய	 ரல்



அவைன	எ ப்பிய .

தட் த்	த மாறி,	"எஸ்!	ெபன்னட்!"	என்றான்.	பார்ைவ	ெபன்னட்	ைகயில்	இ ந்த
காமிரா	மீ 	வி ந்த .

"நல்லாத்	 ங்கறிேய!	 ங்கக் ய	ேநரமா	இ ?	வா	உள்ேள	!”

அ த்த	அைறயில்	ேபாய்	உட்கார்ந்தார்கள்.

"ேநத் 	என்னேவா	ெசான்னிேய,	யா 	அ 	அவன்	ேபெரன்ன?	 ல்லியா?"

' ல்லி	இல்ேல!	 ள்ளி!	இண் யன்	ேநம்.	ெகாஞ்சம்	நாக்ைக	அ த்த ம்"

"ஓேக,	ஓேக!	அவைனப்	பத்தி	என்ன	ெசான்ேன?	ேதர்	ேமல	ஏறி	ேபாட்ேடா	எ க்கப்
ேபாறான்	இல்ேல?"

"ஆமாம்!"	

“இப்ப	ஒ 	தந்திரம்	ெசய்ய ம்!"	

“ெசால் ங்க	பாஸ்?"

”இந்த	காமிராைவ	அவன்	ைகயில்	ெகா த் ட்டாப்	ேபா ம்."

ஜார்ஜின்	வாய்	 ய .

"கவைலப்படாேத!	ஈஸி!	'இந்தக்	காமிராவிேல	பிர கர்கைள	ேபாட்ேடா	எ த் க்
ெகா ங்க;	நான்	ஊ க் க்	ெகாண் 	ேபாக ம் 	ெசால் ”

"எ க் ன் 	ேகட்பாேன?"

"பாரிஸ்ல	 ர்	மி ஸியத்தில்	ைவக்கப்	ேபாேறாம்.	ேநாபல்	பரி 	ெகா ப்பாங்கன்
ைதரியமா	அ ச் 	வி !"	என்றான்	ெபன்னட்.

”நம் வானா?"

"அ லதான்	உன்	திறைமேய	இ க் !	ேபாட்ேடாவில	பிெரஞ் 	பிரஸிெடண்ட்



கட்டாயமா	இ க்க ம்.	அவர்	இ ந்தாத்தான்	பரி 	கிைடக் ம் 	ெசால் ."

”எஸ்	பாஸ்!	அந்தப்	 ள்ளி	அவன்	காமிராவிலேய	எ க்கேறன் 	ெசால்லிட்டா?"

”இந்தக்	காமிரா	ெராம்ப	உயர்ந்த	காமிரா.	ேலட்டஸ்ட் .	ெசால் !"

"ஓேக	பாஸ்!"	காமிராைவ	ஆர்வத்ேதா 	ேசாதித் ப்	பார்த்தான்	ஜார்ஜ்.	அதில்
நிைறய	 ட் மங்கள்	ெதரிந்தன.

"பாஸ்!	அவனாேல	இைதப்	 ரிஞ் க்க	 மா?"	

"ஒண் ேம	ேவண்டாம்!	இேதா	பார்!"

ெபன்னட்	எைதேயா	ெமல்லிசாகத்ெதாட	'லபக்'	என் 	வி 	-	ைபன்டர்	ேமேல
எகிறிய .

அதில்	அழகாக	அந்த	அைறக்	காட்சிகள்	ெதரிந்தன.

"இைத	வச் 	சாதாரணமா	ஃேபாகஸ்	ெசய்தாப்	ேபா ம்.	அப்ப ேய	பரிகைர
அ த்தச்	ெசால் !	எல்லாம்	சரியாப்	ேபாயி ம்!"

ஜார்ஜ்	காமிரா	 கப்ைபப்	பார்த்தான்.	சா வாக	ஒ 	ெலன்ஸ்	நீலத்தில்	சிரித்த .

ற்றி	வர	வைளயத்தில்	எண்கள்	ெபாறிக்கப்பட் ந்தன.	

"பாஸ்!"	என்றான்.
”ெராம்பக்	ேகட்காேத!	ட்ரிகைர	அ த்தினா	ெலன்ஸ்	வில ம்.	ஒ 	 ல்லட்	உஸ்
கிளம்பி	பிெரஞ் 	பிரஸிெடண்ைடப்	ேபாய்த்	தாக் ம்!"

"ஐேயா	ெபன்னட்!	அந்த	இண் யன்	ஒ 	மக் 	அவ்வள 	 ல்லியமா
பிரஸிெடண்ைட	ஃேபாகஸ்	பண்ணத்	ெதரியா 	அவ க் ”

விமான	இறக்ைகயில்	பளிச்சி வ 	ேபால்,	ெபன்னட் ன்	கண்களில்	ஒ
ெவளிச்சம்	அ த்த .

”ஜார்ஜ்!	இவ்வள தான்	நீ	என்ைனப்	 ரிஞ் க்கிட்டதா	இ 	என்ன	சாதாரண
காமிராவா?"



ஜாஜ்	அசடாக	விழித்தான்.

”பிெரஞ் 	பிரஸிெடண்ட்	உ வத்ைத	காமிரா	ெமமரியிேல	பதிச் 	வச்சி க்ேகன்!
பிரஸிெடண்ட்	நிற்கிற	இடத்ைத	ேநாக்கி	காமிராைவச்	 ம்மாத்	தி ப்பி	விைசைய
அ க்கினாப்	ேபா ம்.	பிரஸிெடண்ைட	இந்தக்	காமிரா	 தல்ேல	அைடயாளம்
கண் 	பி ச் க் ம்!	உள்ேள	உடேன	எெலக்ட்ரானிக்	மாயங்கள்	நடந் ,	ஒ 	ரகசிய
ப்பாக்கிக்	 ழல்	தானாக	இலக்ைக	ேநாக்கித்	தி ம்பி	நிற் ம்.	அ த்த	கணம்
ல்ெலட்	ஒண் 	சத்தம்	ேபாடாமல்	கிளம்பி	பிரஸிெடண்ட்ைடத்	தாக் ம்!"

ஜார்ஜ்	வாையப்	பிளந்தான்.

"விஷயம்	என்ன	நடந்த ன் 	ெதரியற க் ள்ேள	பத் 	நிமிடம்	ஆயி ம்!
அ க் ள்ேள	நாம்ப	ஹாங்காங்	பறந் டலாம்!"

"ஓேக"

”இப்பேவ	ேபாய்	 ள்ளிகிட்ேட	இைதக்	ெகா த் ட் 	வா	!	அங்ேக	எதாவ
ெபாண் கிட்ேட	பல்	இளிக்காேத!"

ஜார்ஜ்	கின்ஸா	டயாக்சி	ஓட்டைல	அைடந்தேபா 	மணி	ஆ .

இந்தியக்	 வினர்	அங்ேக	நான் 	அைறகளில்	தங்கி	இ ந்தார்கள்.

அவர்களில்	ஒ வர்	 ள்ளி	என் 	 ரிந் விட்ட !

ைகயில்	 	'ேகனன்'	காமிரா டன்	வராந்தாவில்	உலாவியப ,	தண்ணீர்த்
ெதாட் ைய	மாட் க் க்	காண்பிப்ப 	ேபால்	ேடாக்கிேயாைவத்	தன்
காமிரா க் க்	காட் க்	ெகாண் ந்தார்	 ள்ளி.

"மிஸ்டர்	 ள்ளி	"	

பத் 	நிமிடத்தில்	ேபசி	 த்தார்கள்.	

ள்ளி	சந்ேதாஷமாய்ச்	சிரித்தார்.

ஜார்ஜ்	காமிராைவ	உைறேயா 	 ன்ளியிடம்	ெகா த் 	விட் த்	தி ம்பியேபா 	ஒ



அைறயின்	கத 	திறந் 	ெகாள்ள,	அதிலி ந் 	கணபதி	ஸ்தபதி	ெவளிேய
வந்தார்!

அ த் ,	உள்ேளயி ந் 	வந்த	 ரல்	ஜார்ைஜ	உ க்கிய .

ஜார்ஜின்	காதலி	டயட்	ஆபீஸ்	கிஜிமாவின்	 ரல்	அ !

அந்தக்	கணேம	பரபரப்பாக	கண்கைளத்	தி ப்பி	’எங்ேக	மைறயா?'	என்
ேயாசித்தான்.

நா 	எட் ல்	ேவக	நைட	ேபாட் 	எதிேர	இ ந்த	அைறக் ள்	 ந்தான்.

கத 	பின்னால்	 க்ெகாள்ள,	அவன்	பார்ைவ	ெமள்ள	ெமள்ள	உள்ேள	மந்த
ெவளிச்சத்தில்	காட்சிையப்	 ரிந் 	ெகாண்ட .

அந்தக்	கணேம	 த்	தண் ல்	கார்ெரன் 	 ளிர்	ஏறிய .

அங்ேக	ெதன்பட்டவள்	ஷாமாசிச்சி	:	அந்த	ெகய்ஷாப்	ெபண்!
------------------	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



10
”அஞ் 	மணிக் 	ஏர்	இண் யா	விமானம்	வ தாம்.	கைலஞைர	வரேவற்க	'நரிடா'
ேபாக ேம!	எல்லா ம்	 றப்ப ங்க"	என் 	இரண் 	மணிக்ேக
அவசரப்ப த்தினார்	விழாேவந்தன்.

"ேகாபாலகி ஷ்ண ம்,	அர 	உயர்	அதிகாரிக ம்,	சக்ரவர்த்தியின்	அந்தரங்கச்
ெசயலர்	ேயாஷினாரி ம்	இப்பேவ	 றப்பட் ப்	ேபாறாங்க.	ேசர்ந்தாப்ல	அம்ப 	கார்
ேபாகப்	ேபா தாம்"	என்றார்	நன்னன்.

"நாமகிரிப்ேபட்ைட	?"	

"அவங்க க் 	ஸ்ெபஷலா	ெடாேயாட்டா	ேவன்	ேபா !"

"ேடாக்கிேயாேவ	ெவறிச்சி 	ஆயிட்ட	மாதிரி	இ க்ேக!	அவ்வள 	ேப மா
ஏர்ேபார்ட்	ேபாறாங்க?'	என் 	ேகட்டார்	மேனாரமா.

"ஹமாமட்ஸ்	ஸ்ேடஷன்ேல ந் 	நாடா	ஏர்ேபார்ட் க் 	நிமிஷத் க் 	ஒ 	ரயில்
ேபாயிட் க்காம்,	தமிழ்	நாட் லி ந் 	ஏகப்பட்ட	ேபர்	வரதால	அவங்கைள	ஸி யில்
ெகாண் 	விடற க் 	ேஜ.என்.	ரயில்ேவ	ஸ்ெபஷல்	ஏற்பா !"	என்றார்	 ள்ளி.

”ேத ம்	வள் வர்	சிைல ம்	அற் தமா	அைமஞ் 	ேபாச் .	அடாடா!	வள் வர்
க த்தில்	 த் மாைலையப்	பார்த்தீங்களா?	கண்	ெகாள்ளாக்	காட்சி!	மகாராணி
ெகா த்தாங்	களாம்.	ஒவ்ெவா 	 த் ம்	நம்ப	விழாேவந்தன்	கண்	மாதிரி	ெபரி
ெபரிசா	அழகா	இ க் !"	என்றார்	மேனாரமா.

"அடாடா,	 த் க்களின்	அழேக	அழ !	அடக்கமா	,	அைமதியா,	ஒளி	வீசறைதப்
பாக்கிறப்ப	நிைற டமா,	ெப ந்	தன்ைமயா	உள்ள	ெபரிய	மனிதர்கைளப்	பாக்கிற
மாதிரி	இ க் "	என்றார்	நன்னன்.

"இந்த	வள் வ க் 	 த் மாைல	ேபாட் ப்பைதக்	கண்டால்	கைலஞர்	ெராம்ப
சந்ேதாஷப்ப வார்!"

கைலஞைரப்	பார்க்கிறப்ப	வள் வர்	என்ன	ெசய்வார்	ெசால் ங்க,	பார்க்கலாம்!"



"என்ன	ெசய்வார்?"

”இவ்வள 	ெப ைம ம்	எனக் 	உங்களால்தான்	என் 	ெசால்லி	தன்
க த்தி ள்ள	 த் மாைலையக்	கழற்றி	கைலஞர்	க த்திேல	ேபாட் வார்"
என்றார்	நன்னன்.

”ஒன் 	ெசான்னா ம்	நன்ேற	ெசால்கிறார்	நன்னன்”	என் 	சிரித்தார்	ேஷாேஜா.

விமான	 டத்தில்	நாமகிரிப்ேபட்ைட	நாதஸ்வர	இைச.	 ழக்கத் டன்	கைலஞைர
வரேவற்கப்	ெப ம்	 ட்டம்	 யி ந்த .	ஒவ்ெவா வராய்	மாைல	ேபாட் 	 ய
ஒ 	மணி	ேநரமாயிற் .	ேயாஷினாரி,	ேகாபாலகி ஷ்ணன்,	கைலஞர்	 வ ம்
மகாராஜா	அ ப்பியி ந்த	கப்பல்	ேபான்ற	காரில்	ஏறிக்	ெகாண்டார்கள்.

தயா 	அம்மா க் ம்	ராஜாத்தி	அம்மா க் ம்	தனித்	தனிக்	கார்கள்
வந்தி ந்தன.	அவர்களி வைர ம்	மேனாரமா ம்	மகாராணியின்	அந்தரங்கச்
ெசயலாள ம்	வரேவற் 	மாைல	ேபாட் 	அரண்மைனக் 	அைழத் ச்	ெசன்றனர்.
அவர்கைளத்	ெதாடர்ந் 	ஐம்ப 	அ ப 	கார்கள்	ஒன்றன்பின்	ஒன்றாய்ச்
சங்கிலித்	ெதாடர்	ேபால்	ெசன்றன.

”க கிஸா	திேயட்டர்ல	ராஜாத்தி	அம்மாதான்	கைலவிழா	நிகழ்ச்சிையத்	ெதாடங்கி
ைவக்கப்	ேபாறாங்க."	என் 	ெப ைமேயா 	ெசான்னார்	மேனாரமா.

விமான டத்தில்	தமிழர்க ம்.	ஜப்பானிய ம்	ெவளி	நாட்டவ ம்	திரிேவணி
சங்கமம்	ேபால்	 யி ந்தார்கள்.

ஜப்பானியப்	ெபண்களில்	சிலர்	தங்கள்	 ழந்ைதகைள	 கிேல	 மந் ெகாண்
நாமகிரிப்ேபட்ைடயின்	நாத ர	இைசைய	ரசித் க்	ெகாண் ந்தனர்.

"இந்த	ஜப்பானியப்	ெபண்கள்	 ழந்ைதகைளப்	பத் 	மாசம்	வயிற்றிேல
மக்கிறார்கள்.	ெபற்ெற த்தபின்	 கிேல	 மக்கிறார்கள்!"	என்றார்	 ள்ளி
ப் .

தவில்	வாத்தியக்காரர்கள்	ஆேவசமாக	மாறிமாறி	 ழங்கிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.

"இந்த	தவிைலப்	பாக்கறப்ேபா	கைலஞரின்	ேபச் 	தான்	எனக் 	ஞாபகத் க்
வ "	என்றார்	நன்னன்.



"அெதன்ன	ேபச் 	?	ெசால் ங்க"	என் 	ேகட்டார்	 ள்ளி.

" ழந்ைதைய	அ த்தால்,	அ 	அ ம்.	எதிரி	ஒ வைன	அ த்தால்.	அவன்
வான்.	ெகாந்தளிப்பான்,	தி ப்பி	அ ப்பான்.	ஆனால்	இந்த	தவில்

இ க்கிறேத,	அைத	அ த்தால்	அ க்கிறாேய!'	என் 	அ வ மில்ைல.
ேகாபித் க்	ெகாள்வ 	மில்ைல.	அ 	தன்	ேகாபத்ைத	நாதமாக	ெவளிப்ப த்தி
நம்ைம	மகிழ்விக்கிற .	தீங் 	ெசய்யப்ப கிற	ேநரத்திேல	அந்தத்	தீங்ைக	 ம்
நன்ைமயாகக்	க தி	மற்றவர்க க் 	நாதமாகப்	ெபாழிகின்ற	தவிைலப்ேபால்
நா ம்	ஏன்	இ க்கக்	 டா 	என்கிற	உணர் 	நமக்ெகல்லாம்	உண்டாக	ேவண் ம்
என் 	ேபசியி க்கிறார்"	என்றார்	நன்னன்.

"அ ைமயான	க த் !"	என்றார்	 ள்ளி.
-------	

அன் 	இர 	இம்பீரியல்	பாலஸில்	கைலஞ க் ம்	அவர்	 ம்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்க க் ம்	நல்லி	 ப் சாமி,	ஏ.	நடராஜன்	( .வி.)	ேபான்ற	தமிழ்நாட் ப்
பிர கர்க க் ம்,	கைலக்	 வின க் ம்	மட் ம்	மகாராஜா ம்	மகாராணி ம்
தமிழ்நாட் ப்	பாணியிேலேய,	வாைழ	இைல	ேபாட் ,	வைட	பாயசத்ேதா
வி ந் 	அளித்தார்கள்.

"அடாடா,	நம்ம	ேதர்,	நம்ம	தி விழா,	நம்ம	நாத ரம்,	நம்ம	சங்கீதம்,	நம்ம	வாைழ
இைல,	நம்ம	சாப்பா .	நம்ம	தி வள் வர்	ெவளிநாட் ல்	இ க்கிற	நிைனேவ
நமக்ெகல்லாம்	இல்ைல"	என்றார்	 ள்ளி.

”ஒ 	சின்ன	தி த்தம்”	என்றார்	நன்னன்.	

"என்ன	அ ?"

”தி வள் வர்	மட் ம்	நம்ம	தி வள் வர்	இல்ைல.	அவர்	உலகத்தின்	ெபா ச்
ெசாத் !"

"வாைழ	இைல	 ட	நம் ைடயதில்ைல.	மேலசியாவிலி ந் 	வந்த ”	என்
விழாேவந்தன்	ேஜாக்	அ த்தார்!
--------	

ம நாள்	காைல	 றித்த	ேநரத்தில்	விழா	ஆரம்பமாயிற் .	மா கள்,	ெமாட்ைட
மா கள்	எங் 	பார்த்தா ம்	ஒேர	தைல	மயம்தான்.



அந்த	ஜன	ச த்திரத் க் 	ந ேவ	வள் வர்	ேகாட்டத்	ேதர்	அழகாக,
அலங்காரமாக,	கம்பீரமாக	 க்	கவர்ச்சிேயா 	நின் ெகாண் ந்த .	ந ேவ
வள் வர்	சப்பணம்	கட் 	விற்	றி ந்தார்.	தமிழ்நாட் க்	கைலஞர்கள்	பல	ேபர்	ேதர்த்
தட் ல்	ஏறி	நின் ெகாண் ந்தனர்.	அவர்க க் 	இைடேய	 ள்ளி	 ப் ம்,
பரத	நாட் யப்	ெபண்க ம்	கிேமாேனா	அணிந்த	ெகய்ஷாப்	ெபண்க ம்	 ைலக்
ஒ வராய்	நின் 	ெகாண் ந்தனர்.

தி மதி	மணிகி ஷ்ணசாமி	தம்	இனிய	 ரலில்	இைற	வணக்கம்	பாட,	தி மதி
தயா 	அம்மாள்	 த் விளக் 	ஏற்றி	ைவக்க,	நாமகிரிப்ேபட்ைடயார்	மங்கள
வாத்தியம்	இைசக்க,	விழா	ஜாம்	ஜாம்	என் 	ஆரம்பமாயிற் .	பார்க் மிடெமல்லாம்
.வி.	காமிராக்கள்!

தலில்	இந்தியன்	வங்கி	ேசர்மன்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்	ேபசத்	ெதாடங்கினார்	:

"தமிழக	 தல்வர்	டாக்டர்	கைலஞர்	அவர்கேள,	சக்ரவர்த்தி	அவர்கேள,	மகாராணி
அவர்கேள,	ஜப்பானியப்	பிரதமர்	அவர்கேள	மற் ம்	இங்ேக	 ள்ள	அயல்	நாட்
அதிபர்கேள,	பிர கர்கேள,	பத்திரிைகயாளர்கேள	உங்கள்	எல்ேலாைர ம்	இங்ேக
வரேவற்பதில்	மட்டற்ற	மகிழ்ச்சி	அைடகிேறன்.

எங்கள்	தமிழ்நாட் ல்	பல	ேகாயில்களில்	ேதர்	உண்ெடன்றா ம்	தி வா ரில்
நைடெப ம்	ேதேராட்டம்	தான்	மிகப்	பிரபலமான .	அங்ெகல்லாம்
ஆலயங்களி ள்ள	உற்சவ	 ர்த்தி	கைளத்தான்	ேதரில்	ைவத் 	வீதி	வலம்
வ வார்கள்.	தி 	விழாைவெயாட் 	நைடெப ம்	கைல	நிகழ்ச்சிகைளக்	காண
ஏராளமான	ேபர்	ெவளி ர்களிலி ந் 	வந் 	 வார்கள்.	ேதர்த்	தி விழா
என்றாேல	 ட்டம்	என் தான்	ெபா ள்	இப்ேபாெதல்லாம்	தமிழகத்தில்	கைலஞர்
ேப கிறார்	என்றால்	தான்	ேதர்த்	தி விழாக்	 ட்டம்	 கிற .	ஜப்பானி ம்.
அ க்க 	இம்மாதிரியான	ேதர்	உற்சவங்கள்	நடப்பதாகக்	ேகள்விப்ப கிேறன்.	இந்
நாட் ல்	ேதைர	வடம்	பி த் 	இ ப்பதற் ப்	பதிலாக	மனிதர்கேள	 மந் 	ெசல்வ
வழக்கமாம்.	இந்த	விழா க் 	ெவளிநா களிலி ந்ெதல்லாம்	லட்சக்கணக்கான
ேபர்	வந் 	 யி க்கிறீர்கள்.

வள் வர்	எல்லா	நாட் க் ம்	ெபா வானவர்.	அவ ைடய	 றள்கள்	ேவதங்கள்
ேபான்றைவ.	உலக	மக்களின்	வாழ்க்ைக	ெநறி ைறகைள	ஈர களில்	வ த் க்
ெகா த்த	ெப ம்	 லவர்	வள் வர்.	அவ க் 	இங்ேக	நைட	ெபற் 	வ ம்
விழாைவக்	கா ம்	ேபா 	'தமிழெனன் 	ெசால்லடா!	தைல	நிமிர்ந் 	நில்லடா!'
என்ற	நாமக்கல்	கவிஞரின்	பாடல்	தான்	நிைன க் 	வ கிற .



பாரதிதாசன்,	நாமக்கல்	கவிஞர்	ேபான்ற	தமிழகக்	கவிஞர்கைள
ெகௗரவப்ப த் ம்	வைகயில்	அவர்கள்	ெபயரால்	கட்டடங்க க் ப்	ெபயர்
ட் வ ,	அவர்கள்	 ம்பத்தா க் 	நிதி	அளிப்ப 	ேபான்ற	ெசயற்கரிய

ெசயல்கள்	 ரிந் 	வ ம்	தமிழக	 தல்வர்	டாக்டர்	கைலஞர்	அவர்கைள	இப்ேபா
இந்த	உலகமகாக்	கவிஞர்	விழாைவத்	ெதாடங்கி	ைவக் மா 	ேகட் க்
ெகாள்கிேறன்.”

அ த்தாற்ேபால்	கைலஞர்	எ ந் 	ேபசத்	ெதாடங்கினார்.	அவர்	ேதாளில்
ேபாட் ந்த	நீண்ட	அங்கவஸ்திரம்	 ப்	பக்கமாகப்	ேபாய்	இட 	ைக
மணிக்கட் 	வழியாக	ேமேல	வந் 	 ந்தி ப்பைத	சக்ரவர்த்தி	அவர்கள்	சற்
ேநரம்	விேநாதமாய்ப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்.

"தமிழ்நாட் ல்	இப்ப த்தான்	எல்லா ம்	அங்கவஸ்திரம்	அணிவார்களா?'	என்
அவர்	அ கிலி ந்த	ேகாபாலகி ஷ்ணைனக்	ேகட்க,	"இல்ைல.	வ.உ.சி.,	வள் வர்,
காமராஜ்,	அண்ணா	,	ராஜாஜி	இப்ப 	ஒவ்ெவா த்த க் ம்	ஒ 	தனி	ஸ்ைடல்!"
என்றார்	ேகாபாலகி ஷ்ணன்.
கைலஞர்	எ ந் 	ேபசத்	ெதாடங்கினார்	:

கைலஞர்	உைர

தி மணத்ைத	வாஷிங்டனி ம்,	ெதப்பத்	தி விழாைவ	ஜப்பானி ம்	நட்த்திக்
காட் 	நைகச் ைவ	ெவள்ளத்தில்	தமிழ்	மக்கைள	 ழ்க த் 	என 	இனிய
நண்பர்	எ த்தாளர்	சாவி	அவர்கள்:

இேதா	ேதேராட்ட்த்ைத	மீண் ம்	ஜப்பானில்	நட்த் கிேறன்	வாரீர்	என் 	தமிழகப்
பிர கர்கள்	பலைர	அைழத் வந்த் 	மட் மல்ல;	என்ைன ம்	வ க	என
வலி த்தி	வரவைழத் க்	கன லகில்	சஞ்சரிக்க	விட் விட்டார்.	ஐேராப்பா
காண்டத்தில்	ேமற் 	ெஜர்மனி,	இத்தாலி,	பிரான் ,	 விஸ்	 தலிய	நா க க் ம்
இங்கிலாந் க் ம்	ஒ ைற	ெசன் 	வந்ேதன்.	பாரிசில்	நைடெபற்ற	 ன்றாம்
உலகத்	தமிழ்	மா	நாட்ைட ம்	ெதாடங்கிைவத் 	உைரயாற்றிேனன்.	அ த்
ஒ ைற	அெமரிக்க	அரசின்	அைழப்ைப	ஏற் ச்	ெசன்றேபா 	என்	கண் க் ம்
சிகிச்ைச	ெபற் த்	தி ம்பிேனன்.	ேகாலாலம் ரில்	நைடெபற்ற	உலகத்	தமிழ்	மா
நாட் க் 	ஒ 	நாள்	பயணமாகச்	ெசன் 	வந்ேதன்.	உண்ைமயாகேவ	நான்	ெசய்த
அந்தப்	பயணங்கைளவிட	இன் 	ஜப்பா க் 	வந் ள்ள	இந்தக்	“கற்பைனப்
பயணம்”	இனிைமயாகேவ	இ க்கிற .
”வடம்பி க்க	வாங்க	ஜப்பா க் ”	என் 	சாவி	எங்களிடம்	அடம்	பி த் 	என்ைன



அைழத் 	வந் விட்டார்.	எனக் 	 ன்னால்	ஜப்பா க் 	வந் ள்ள	தமிழ்ப்
பிர கர்கைள	விசாரித் 	விபரங்கைள	அறிந் 	ெகாண்ேடன்.	தமிழகத்திலி ந்
ெகாண் வந்த	சைமயல்	ெபா ள்கைளக்	ெகாண் 	சாம்பார்	மணம்,	தங்க க்
இடம்	ெகா த்த	சீமாட் க் த்	ெதரிந் விட்டால்	விரட் 	வி வாள்	என்
பயந்தி க்க்கிறீர்கள்.	அதனால்	சாம்பார்	வாசைன	ெவளிேய	பரவாமல்
விசிறிெகாண் 	ேவ 	பக்கமாகத்	திறத்தியி க்கிறார்கள்.	ஊ வத்தி	ெகா த்தி
ைவத் 	சாம்பார்	வாசைனைய	மைறத்தி க்கிறார்கள்.	இந்த	நிகழ்ச்சிைய
அவர்கள்	ெசான்னேபா ,	என்	நிைன 	1953-ஆம்	ஆண் 	தி ச்சி
ேபாராட்டத்தில்	தண்டவாளத்தில்	தைலைவத் ப்	ப த்ததற்காக	ஆ மாதக்
க ங்காவல்	தண்டைன	ெபற் 	தி ச்சி	சிைறயில்	இ ந்தேபா 	அைடக்கலம்
என்ற	ஒ 	ைகதி	ஒ 	 ண் 	க வா 	எப்ப ேயா	ெகாண் 	வந் 	எங்களிடம்
ெகா த்தார்.	அைத	ெந ப்பில்	 ட் ச்	சாப்பிட	ேவண் ெமன் 	நாவில்	நீர்
ஊறிற் !	 ட்டால்	வாசைன	வ ேம!	சிைறக்	காவலர்	வந் 	வி வார்கேள	என்
பயம்!	அதனால்	என் டன்	இ ந்த	நாைலந் 	ேபைர	பீ 	 ைகக்கச்	ெசால்லி	அந்த
ைக	மண்டலத் க் ள்	க வாட்ைடச்	 ம்	வாசைனைய	மைறத் ,	அந்தத்
ண் க்	க வாட்ைட	நாைலந் 	ேப ம்	 ைவத் த்	தின் 	மகிழ்ந்ேதாம்.

ஜப்பானில்	சாவி	 ழிவினர்	சாம்பர்	ைவத்திடக்	ைகயாண்ட	தந்திரம்	எனக் த்
தி ச்சி	சிைறைய	நிைன ட் ய 	வியப்பில்ைல	அல்லவா

இந்த	ேதேராட்டத்திற் 	என்ைன	ஏன்	அைழத்தார்கள்	ஓடாமல்	கிடந்த	தி வா ர்
ேதைர	ஓட் ேனன்	என்பதற்காக	இ க்கலாம்	!	தி வா ர்	ேதர்	ேபாலேவ	வள் வர்
ேகாட்டத்ைதச்	ெசன்ைனயில்	அைமத்ேதன்	என்பதற்காக	இ க்கலாம்!	அதன்
திறப் 	விழா க் 	எமர்ஜன்சி	காலத்தில்	என்ைன	அைழக்க்க்	 ட	இல்ைல
என்பதற்காக	உ கி	எ தியவர்	சாவி	அல்லவா!	அதனா ம்	இ க்கலாம்!
அண்ைமயில்	அவி	நாசியில்	எரிந் விட்ட	ேதைர	மீண் ம்	உ வாக்கிட	 யற்சி
எ த் ள்ள	ஆட்சியல்லவா	இ !	அதன்	காரணமாக ம்	இ க்கலாம்!

ேதர்;	சங்க	காலம்	 தலாக	தமிழர்கள்	ெநஞ்சில்	பதிந்த	ஒன் !

படர்வதற் ம்	ெகாம்பின்றித்	தவித்த	 ல்ைலக்ெகா ,	பாரிமன்ன்ன்	ேதர்	மீதல்லவா
படர்ந் 	மணம்	பரப்பிய !

கன்றிைனத்	ேதர்	விட் க்	ெகான்றான்	மகன்	என் 	அந்த	மகைனத்	ேதர்க்காலில்
இட் க்	ெகால்ல	 ைனந்த	ம 	நீதிச்	ேசாழன்	கைதயில்	ேதர்தாேன	 க்கிய
பங் 	வகிக்கிற !

ஜப்பானில்	ஓட	இ க் ம்	சாவியின்	ேதரில்	சாமிகள்	எ ம்	இல்ைல;



சான்றாண்ைம	 ைறத்திட்ட	வள் வன்	இ க்கிறான்	என்பதறிய	இதயம்
ரிக்கின்ற !

ேதரிைன	அதன்	நிழல்	ெதாடர்வ 	ேபால	இந்த்த்	ேதேராட்டக்	கைதயில்
“யாேராஒ வன்”	என்ற	அதிர்ச்சிக்	கைத ம்	ெதாட மா 	ெசய்தி ப்ப தான்
தி .	சாவி	அவர்களின்	தைலசிறந்த	உத்தியா ம்!

வள் வனின்	உ வம்	அமர்ந் ள்ள	ேதர்	நகர	ஆரம்பிக்கட் ம்	–	 ழ்ச்சிகள்
ேதர்ச்சக்கரத்தில்	சிக்கிச்	சிதறட் ம்	–	வள் வன்	 கழ்	இந்த	ைவயெமல்லாம்	!
நான்	கா ம்	இந்த	இன்பக்	கன 	நிைனவாகட் ம்!	வணக்கம்	!	நன்றி!
------------------------

”ஓ!	இவள்	அந்த	ெகய்ஷாப்ெபண்,	ஷூ	மாசிச்சி	அல்லவா?	இவைளத்தாேன
ேத க்ெகாண் ந்ேதாம்.	அன் 	வீட் ல்	இல்லாமல்	ேபானவள்	இங்ேக	வந் ,
என்ன	ெசய்கிறாள்?”

அெமரிக்கப்	ெபண்	ேபால்	ஜீன்ஸ்ஷர்ட்	சகிதம்	இ ந்தாள்.	ஷர்ட்	ெதாளெதாள்!
வியப் காட் 	நிமிர்ந்தேபா 	அவள 	இ 	மார்பகங்க ம்	ஷர்ட்ைட
ட் க்ெகாண் 	ஜார்ைஜப்	பார்த்தன!

”ஓ!	நீ	இங்ேகதான்	ஒளிந் 	ெகாண் க்கிறாயா?"	என்றான்	தவித் க்ெகாண் .

”ஒளிந்தி க்கிேறனா	ஏன்	அப்ப ச்	ெசால்றீங்க?'	என்றாள்	ஷூமாசிச்சி.

"உன்ைனத்	ேத 	பல ைற	வீட் க் ப்	ேபாேனன்!'	

"எ க் ?”

” ம்மாத்தான்	"

“நான்	இங்ேக	வந்தாச் ,	பரதநாட் யம்	கத் க்க!"	

"பரத	நாட் யமா!	இங்ேகயா?"

"ஆமாம்,	தமிழ்நாட் ப்	ெபண்கள்	இங்ேகதான்	வந்	தி க்காங்க!	க கிஸா
திேயட்டர்ல	டான்ஸ்	ஆடப்	ேபாறாங்க!"



"அப்ப யா	அ 	ேவற	உண்டா	!"	

"ஆமாம்;	நீங்க	எப்ப 	இந்த	 க் ள்ேள	வந்தீங்க?"	

"நீங்க	இங்ேக	இ ப்பீங்கன் 	ெதரி ம்.	வந் ட்ேடன்	"

”எப்ப த்	ெதரி ம்?"	

”கீேழ	ரிஸப்ஷன்ேல	விசாரிச்ேசன்.	ெசான்னாங்க.”

“ஓ!	அப்ப க்	கண் பி ச்சீங்களா?"

அவன்	ேபான	பிற 	அவள்	ேஹாட்டல்	மாேனஜரின்	பிரத்ேயக	நம்பைரக்	 ப்பிட்டாள்
.

"அகிேயா!	நான்	இங்ேக	இ ப்ப 	யா க் ம்	ெதரியா	தில்ேல	?”
“ெதரியா ;	எல்லாச்	சிப்பந்திகளிட்ேட ம்	ெசால்லி	வச்சி க்ேகாம்,	யாரிட ம்
எ ம்	ெசால்லக்	 டா 	என் .	ஒ த்த க் ம்	ெதரியா ."

"ஆமாம்.	ெதரியக் டா "	என் 	ஒ 	உத்தர 	ேபால்	ெசான்னாள்	ஷூமாசிச்சி.

அேத	ேநரம்,	'ஓ.	ஜார்ஜ்.	நீ	என்ைன	ஏமாற் கிறாயா?	உனக் க்	 ைறந்த	அறிவாளி
அல்ல	நான்!'	என் 	நிைனத்த	வளாய்	அரசாங்க	ரகசிய	இலாகா	நம்பைரச்	 ழற்றி,
அவர்களிடம்	சில	தகவல்கைளச்	ெசான்னாள்.
----------	

ேதர்த்	தி விழா க் 	இவ்வள 	 ட்டத்ைத	யா ேம	எதிர்பார்க்கவில்ைல.

ஒ 	ெதன்னிந்தியக்	ேகாயில்	ேபால்	 ரத்தில்	ேதர்	ெதரிந்த .

ெபன்னட்	நிதானத் டன்	 ட்டத்தில்	ெநம்பி	ெநம்பி	 ன்ேன
ேபாய்க்ெகாண் க்க,	ஒ 	எச்சரிக்ைகயான	 ரத்தில்	ஜார்ஜ்	 ன்ேனறிக்
ெகாண் ந்தான்,

சற் த்	ெதாைலவிேலேய	ஓரிடத்தில்	நின் 	ெகாண் 	ைபனா லைர	எ த் த்
ேதைர	ேநாக்கினான்.	ஒ 	'ஸர்ேவ’	ேபால்	 க்கமாய்ப்	பார்த்தான்.



ேதர்	ஒ 	வர்ணக்	கலைவயாக	இ ந்த .	அதன்	நா 	பக்கங்களி ம்	ெபரிய
ெபரிய	ெதாம்ைபகள்	யாைனயின்	 திக்ைக	ேபால்	ஆ க்ெகாண் ந்தன!

ேதர்த்தட் ல்	நிைறய	இந்தியர்கள்	நின்றார்கள்.	உற் ப்	பார்த்தேபா 	 ள்ளி	 ப்
ைக ம்	காமிரா மாகத்	ெதன்பட்டார்.

இட 	ேதாளில்	இன்ெனா 	காமிரா	ெதரிந்த .	அ 	தான்	ெபன்னட்	ெகா த்த
காமிரா.

ஜார்ஜாக் 	மகிழ்ச்சி	ஏற்பட,	அ த்தகணேம	அ 	மைறந் 	ஒ 	திைகப்
ஏற்பட்ட !

அ 	யார்,	இந்தியப்	ெபண்	உைடயில்?	ேதர்த்தட் ன்	நான் 	பக்கங்களி ம்	நான்
ெபண்கள்	நின்றார்கள்.	 ன்	பக்கம்	இட 	 ைலயில்	நிற்பவள்	யார்?
ஷூமாசிச்சியா!	ஆம்;	அவேளதான்!	 க் ம்	 ழி ம்	நன்றாகத்	ெதரிகிறேத!

சடங் கள்	 ரிதமாக	நடந்தன.

அதிர்ேவட் கள்	 ழங்கின.	பிர கர்கள்	ேபசினார்கள்	!	ேதர்	இ ப்பதற் த்
தயாராகிவிட்ட .

கைலஞர்	ேபசி	 ந்த ம்	விழா	ேவந்தன்	பச்ைசக்	ெகா 	காட்ட	ேவண் ய தான்
பாக்கி.	 ட்டம்	அந்த	நிகழ்ச்சிக்காக	ஆவ டன்	காத்தி ந்த .	இன் ம்
ெகாஞ்ச	ேநரத்தில்	ெகா 	அைசயப்	ேபாகிற !	ேதர்	நகரப்	ேபாகிற !

ள்ளி	ேதர்த்தட் 	விளிம்பில்	வந் 	நின் 	கீேழ	நிற் ம்	அதிபர்கைள ம்,
ட்டத்ைத ம்	ேபாட்ேடா	எ த் க்ெகாண்	 ந்தார்.

பிர கர்களில்	பிெரஞ்ச்	பிரசிெடன்ட்	க்ேர	கலர்	 ட்	அணிந் 	ந நாயகமாகத்
ெதரிந்தார்.	மற்ற	நாட் த்	தைலவர்	க ம்	அேத	அணியில்	அமர்ந்தி ந்தார்கள்.
” ள்ளி	எப்ேபா 	மற்ெறா 	காமிராைவ	எ த் 	பிர கர்கைளச்	 டப்	ேபாகிறான்?'
ெபன்னட்	தவித்தான்!

ஷூமாசிச்சி	இந்தியப்	ெபண்கைளப்ேபால்	உைட	அணிந் 	நடனமாடத்
தயாராயி ந்தாள்.



அவள்	கண்கள்	நாலா	பக்க ம்	வீசின.

வல 	ஓரம்	 ரத்தில்	சிவப் 	நிறப்	பாண்ட் ன்	மீ 	அவள்	 றி!	அந்த	பாண்ட்ைட
அணிந்தி ப்பவன்	 மாட்டா.

ஜப்பானின்	ரகசிய	இலாகாவின்	ஆர். .	என்ற	பிரிவின்	தைலவன்.

"ஷூமாசிச்சி	!	எதாவ 	சந்ேதகமாத்	ெதரி தா?"	என் 	ேகட்டான்	மாட்டா	தன
ெவாயர்	ெலஸ்	 லம்!

ஷூமாசிச்சி	காதில்	ரகசியமாகச்	சி 	க வி	ெபா த்தப்	பட் ந்த .	அவள்
மார் த்	 ணிேயா 	சின்ன	ைமக்	ஒன் ம்	ஒட் யி ந்த .	அவள்	பதில்
ெசான்னாள்:

" மாட்டாஸான்	இ வைரக் ம்	ஒன் ம்	ெதரியைலேய!"	

"ேதர்த்தட் ேல	கவனிச்சியா!"

”கவனிச்ேசன்.	எல்லா ம்	இந்தியர்கள்	தான்!"

”எல்ேலா ம்	விழா க் 	வந்தி ப்பவர்கள்	தாேன?	ேவற் 	 கம்	இ க்கிறதா?"

”இல்ைல!”

"அ 	யா !	எவேனா	ஒ 	இந்தியன்	ைகயிேல	காமிராேவாட	கண்டைதெயல்லாம்
படம்	எ க்கிறாேன!"

"அவன்	இந்திய	ேகாஷ் 	ஆள்	தான்.	அெமச் ர்	காமிராக்காரன்!"

"	அவனிடம்	இன்ெனா 	காமிரா	இ க் ேத,	பார்த்தாயா?"

ஷூமாசிச்சி	நாட் ய	பாவைனயில்	 கத்ைதத்	தி ப்பிக்	கண்ேணாட்டமிட்டாள்.

"ஆமாம்;	இரண்டாவ 	காமிரா	ெதரிகிற .	அ 	ஏ 	அவனிடம்!	"

ஓட்டல்	அைறயில்	அவன்	ஒேர	ஒ 	'கானன்'	காமிராைவ	மட் ம்
ைவத் க்ெகாண் 	அைலந்த 	அவ க் த்	ெதரி ம்!



இரண்டாவ 	காமிரா	அவனிடம்	எப்ப ,	எப்ேபா 	வந்த ?

காமிராைவ	உற் ப்	பார்த்தாள்.	ஒ 	ஓரத்தில்	’மினால்டா'	என் 	ேபாட் ந்த .

மினால்டா	காமிரா	வைககள்	அத்தைன ம்	அவள்	பார்த்	தி க்கிறாள்.
அத்தைன ம்	அவ க் 	அத் ப !

ஆனால்,	இ 	ேபான் 	ஒ 	விசித்திரமான	காமிராைவப்	பார்த்ததில்ைல.
-----------	

ள்ளி	கனேஜாராக	வைளய	வந்தார்.	கலர்ப்	படங்கைள	இஷ்டத் க் 	எ த் க்
ெகாண் ந்தார்!

ஒவ்ெவா 	 ைற	எ த்த	பிற ம்	அவர்	 ட்டத்தின்	இட 	பக்கம்	பார்த் க்
ெகாண் ந்தார்.	அங்ேக	தான்	அந்த	மரம்	இ ந்த .	அவர 	கண்கள்	அ க்க
அந்த	மரத்ைத	ேநாக்கிப்	ேபாயிற் .

மரத்தின்	அ ேக	ஜார்ஜ்	வ வதாகச்	ெசால்லியி ந்தான்!

" ப்ேபாட்ட	 ைடைய	விரிப்ேபன்.	என்ைன	அைடயாளம்	கண் ெகாள்"	என்
றியி ந்தான்.

ள்ளிக் க்	கண்	 த் ப்	ேபாயிற் .	லட்சக்	கணக்கான	ேப க் 	இைடேய	ஜார்ஸ்
எங்ேக	சிக்கிக்ெகாண் க்கிறாேனா?

'இவன்	வர்ற க் ள்ேள	ேதர்	நிைலக் 	வந் ம்	ேபால	இ க்ேக’	என்
பரபரத்தார்.

”நான்	வ ேவன்.	 ப்ேபாட்ட	 ைடைய	விரிப்ேபன்.	அைதப்	பார்த் ப்
ரிஞ் க்க ம்.	அந்தக்	 ைட	உச்சிக்	காம்பிேல	ஒ 	பல்ப்	இ க் ம்.	அதிேல
ெவளிச்சம்	ெதரிஞ்ச ம்	நாங்க	ெகா த்த	காமிராவிேல	படம்	எ க்க ம்
ெசால்லி	யி ந்தான்	
ெவள்ைளக்காரன்னா	அபார	 ைளதான்!	சரியான	ைலட் ங்	பார்த் ,	நல்ல
சந்தர்ப்பம் 	ெதரிஞ்ச ம்	 ைடக்	காம்பில்	ஒளி	அ ச் 	நமக் 	சிக்னல்
ெகா ப்பான்	ேபால்	இ க் .	அப்பத்தான்	நான்	எ க் ம்	படம்	நல்லா	வ ம்
நிைனக்கிறாங்க	ேபாலி க் 	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்டார்	 ள்ளி.



ஜார்ஜ்	ெகாஞ்சம்	வன்ைமகைள	உபேயாகித் ,	ஜப்பானியத்	திட் கைள	வாங்கிக்
கட் க்	ெகாண் தான்	அந்த	மரத்ைத	அைடய	 ந்த .

ன்னால்	ேபான	ெபன்னட்	ேலசாகத்	தி ம்பி	ஒ 	கண்	ஜாைட	ெகா த்தான்.

மரத்தின்	அ கில்	நின்ற	ஜார்ஜ்	நிைறய	'எக்ஸ்க் ஸ்	மீ’	க்	கைள	உதிர்த் க்
ெகாண் ,	அந்தக்	 ைடைய	ேமேல	தாக்கினான்.

'படக்'	என் 	ஹக்'ைக	அ த்த	 ைட	ேமேல	 க்கள்	 ைசேனா 	விரிந்த .

” மாட்டாஸான்!	இந்தக்	காமிரா	 ள்ளி	அந்த	மரத்ைதப்	பார்த் கிட்ேட	இ க்கான்!
இப்ேபா	மரத்த யிேல	யாேரா	 	 ைசன்	 ைடைய	விரிச்சாங்க!	 ள்ளி	 கம்
மலர்ந் 	ேபாச் !	ஏேதா	அ மதி	கிைடச்ச 	ேபால்	இரண்டாவ 	காமிராைவ
எ க்கிறான்!"	ஹூமாசிச்சி	ெசய்தி	அ ப்பினாள்!

உடன்	பதில்	 ரல்	பரபரத் 	வந்த .

"ஹூமாசிச்சி	!	ஆள்	அ ப்பி	விசாரிச்சாச் .	ஓட்டல்ேல	ஒ 	ெவள்ைளக்காரன்
ள்ளியிடம்	அந்தக்	காமிராைவக்	ெகா த்	தி க்கிறான்.	நீ	ெசான்ன	அேத
ஜார்ஜ்தான்!	அந்த	இரண்டாவ 	காமிராவிேல	ஏேதா	விஷமம்	இ க்க ம்!	”

'ஆமாம்!	 ள்ளி	அ க்க 	அந்த	மரத்ைதப்	பார்ப்ப 	சந்ேதகத்ைதத்	த கிற "

"ைரட்!	 ரிஞ் 	ேபாச் !	அந்த	ெவள்ைளக்காரனிடமி ந் 	சிக்னல்
எதிர்பார்க்கிறான்.	ஷ	மரசிச்சி	அவன்	அந்த	திைசயில்	பார்க்க	 யாதப
த த் வி !	க்விக்!"
-----------	
ெபன்னட்	தவித்தான்.	அவன்	சிக்னல்	ெகா க்க,	ஜார்ஜ்	தன 	 ைடக்	காம்பில்
இ க் ம்	பல்ைப	எரியச்	ெசய்தான்.

ளிர்	என் .	அதன்	ஊசி	ெவளிச்சம்.	ெவ 	 ரம்	ெதரிந்த !

ஆயி ம்,	ஆச்சரியம்!	அந்த	ெவளிச்சம்	அ த் ம்	ெபன்னட்	எதிர்பார்த்த
நடக்கவில்ைல.

தி ம்பித்	தி ம்பி	ேமைடைய ம்	ஜார்ஜின்	 ைடைய ம்	பார்த்தான்.



ேகாபம்	ெபாங்கிய 	அவ க் .	 ட்டத்ைத	விலக்கி	விலக்கி	ஜார்ஜ்	அ ேக
விைரந்தான்.

யா ம்	தன்ைன	கவனிக்காதப 	ேவ 	திைசயில்	பார்த் க்	ெகாண் 	"ஜார்ஜ்
இெதன்ன!	அந்த	இந்தியன்	ஒ 	மண் வா	இ க்காேன!	விளக் 	எரிந் ம்	நம்ம
காமிராைவ	இயக்காமல்	நிற்கிறாேன!"	என் 	 றினான்.

”இல்ைல	பாஸ்!	அவன்	நம்ைமப்	பார்க்க	 யாதப 	அந்தக்	கிராக்கி
மைறக்கிறாள்!"

“யார்	அ ?"

ஷாமாசிச்சி	என் 	ஜார்ஜுக் த்	ெதரி ம்.	ெபயைரச்	ெசான்னால்	ஆபத்
என்பதால்	ெசால்லவில்ைல.

"அவள்	இந்தியப்	ெபண்	இல்ைல.	ஜப்பானியப்	ெபண்	தான்	!	இந்திய	உைட	தரித்
நடனம்	ஆ கிறாள்!	நடனத்தில்	ேவண் 	ெமன்ேற	ஜப்பானியக்	 ைடைய	விரித் ,
ள்ளியின்	பார்ைவைய	மைறக்கிறாள்!"
--------	

ள்ளி	ேகாபமாக	ஷூமாசிச்சிையப்	பார்த்தார்.	அவள 	விரித்த	 ைடையத்
தாண் 	அந்த	மரத்ைதப்	பார்க்க	ேவண் ம்	என் 	பல ைற	 யற்சி	ெசய் ம்

யவில்ைல.

ஷூமாசிச்சி	நடனமா க்ெகாண்ேட	 ைடையச்	 ழலவிட் 	அங் மிங் ம்	நகர்த்தி
-	 ள்ளியின்	பார்ைவைய	மைறத் க்	ெகாண்ேடயி ந்தாள்.

ேகாபம்	வந்த 	 ள்ளிக் 	!	பற்கைள	நறநறெவன் 	க த்தார்.

அேத	ேநரம்	ஷூமாசிச்சியின்	காதில்	மாட்டாவின்	பதட்டக்	 ரல்	வி ந்த .

"ஷூமாசிச்சி!	விடாேத!	அவன்	பார்ைவையத்	த த் க்	ெகாண்ேட	இ !	நம
ஆட்கள்	அங்ேக	வந் ெகாண் க்	கிறார்கள்.	அ வைர	சமாளி!"

ெபன்னட் க் 	இங்ேக	ேகாபம்.	"ஜார்ஜ்!	அந்த	ஆசாமி	உன்	பல்ைபப்	பார்க்க
யாமல்	கஷ்டப்படறான்!	நீ	விளக்ைகப்	ேபாட் க்கிட் 	உயர	எம்பிக்	 தி!



சீக்கிரம்!	சீக்கிரம்!

ெபன்னட்	அைதச்	ெசால்லிவிட் 	அந்த	இடத்ைத	விட் 	அவசரமாக	அப்பால்
ெசல்ல,	ஏேதா	ஒ 	ெந டல்	ேதான்றி	தி ம்பிப்	பார்த்தான்.

அவன்	நிைனத்த 	சரியாக	இ ந்த .

இ 	கண்கள்	அவைன	ஒ 	ேகாணத்திலி ந் 	பார்த் க்	ெகாண் ந்தன.

யார்	அ !	ெதரிந்த	 கம்தான்.	ஆமாம்;	அந்த	ஐஸ்கிரீம்	பார்லரின்	 தலாளி	!

'களீர்'	என் 	ஒ 	நா 	இ த்த .

'இவன்	ஒற்றனா?	அல்ல 	ஜப்பானிய	ஒற்ற க் 	உடந்ைத	ஆசாமியா?

சட்ெடன் 	தி ம்பி	அந்த	பார்லர்	ஆசாமி	நின்ற	பக்கம்	ெநம்பிக்	ெகாண் 	ேபாக,
பார்லர்	ஆசாமி	அங்கி ந் 	அகல	 யன்றார்.	தம்	ைகயிலி ந்த	ெபாய்த்
ப்பாக்கிைய	எ த் 	ஆகாயத்ைத	ேநாக்கிச்	 ட்டார்!

ெவ ம்	சத்த ம்,	 ைக மாய்க்	கிளம்பினால்	ேபா ம்!	அதற் த்தான்	அந்த
யற்சி!	அந்த	ஒற்றர்	 ம்பல்க க்கிைடேய	எத்தைனேயா	சங்ேகத	சமிக்ைஞகள்.

இதற் ள்	ஜார்ஜ்	எம்பிக்	 திக்க,	 ள்ளி	பல்ைபப்	பார்த் விட,	பிர கர்கைள
ேநாக்கி	அவர்	காமிராைவத்	தி ப்பிவிட்டார்!

டக்	டக்	,	டக்	என் 	விநா கள்	பறக்க,	இேதா	ட்ரிகைர	அ த்தப்	ேபாகிறார்	 ள்ளி.

”யாவ்வ்வ்"	என் 	ஒ 	கராத்ேத	கதறல்	அந்தத்	ேதைரேய	உ க்கிய !

பறந் 	வந்த	ஜப்பானிய	ஒற்றன்	ஒ வ ைடய	கால்	ராக்ெகட்	ேபால்	வந் 	அந்தக்
காமிராைவ	உைதத் 	ஆகாயத்தில்	பறக்க	விட்ட .

"அேடய்	அநியாயக்காரா"	என் 	 ள்ளி	 ச்சல்	ேபாட,	ேதர்த்தட் ல்	ஒேர	கேளபரம்!

அேத	ேநரம்	அந்த	மரத்தின்	பக்கத்தி ம்	ஒ 	ெபாய்.	ெவ ச்	சத்தம்
கிளம் வைதக்	ேகட் 	ஏராளமான	ஜ பானிய	ஒற்றர்கள்	ஏ கைணகள்	ேபால்
வந் 	 தித்தார்கள்!



திமிறிக்	ெகாண் 	ஓடப்	பார்த்த	ெபன்னட்ைட ம்,	ஜார்ைஜ ம்	எளிதாகப்	பி த்
அ க்கிவிட்டார்கள்.

ேத க் 	ெவளிேய	வி ந்த	அந்தக்	காமிராைவத்	 க்கி,	 ல்லட்	ெவளிவர
யாத	அள க் 	அைத	ஒ 	ைபக் ள்	ேபாட் 	ெவ 	 ரம்	ெகாண்

ேபாய்விட்டார்கள்	சில	ஜப்பானிய	ஒற்றர்கள்.

எல்லாம்	இைமக் ம்	ேநரத்தில்	நடந் 	 ந் 	ேபாயிற் .

சில க் த்தான்	ஏேதா	'கச சா'	நடந்த 	ேபால்	ேலசாகத்	ெதரிந்த .	ஆனா ம்,
என்னெவன் 	ெதளிவாகப்	 லப்பட	வில்ைல.	 ற் க் த்	ெதாண் ற்ெறான்ப
ேப க் 	நடந்த 	எ ேம	ெதரியவில்ைல.

ம நாள்,	பிெரஞ்ச்	பிரசிெடண்ட்	ெகால்லப்பட	இ ந்தைத ம்,	அவைரக்
ெகால்வதற்காக	ஒ 	ெவள்ைளக்காரக்	 ட்டம்	ஜப்பா க் 	வந் 	ரகசிய	ேவைல
ெசய்தைத ம்,	கிஜிமா,	ஷூமாசிச்சி,	ஐஸ்க்ரீம்	பார்லர்	 தலாளி	 லமாக	அைதத்
ப்பறிந் 	ஜப்பானிய	அர 	ஒற்றர்கள்	 றிய த்தைத ம்,	தினசரி

பத்திரிைககளில்	மக்கள்	பக்கம்	பக்கமாய்ப்	ப த்தார்கள்.

ஜார்ஜின்	கவனப்	பிசகினால்	அவன்	பார்லரில்	மறந் 	விட் ப்ேபான	டயரிைய	ஷாமா
சிச்சி,	பார்லர்	 தலாளி,	கிஜிமா	 வ ேம	ப த் 	விட் ந்தார்கள்.	எனி ம்,
பிெரஞ்ச்	பிரசிெடண்ைட	ஜார்ஜ்	 வினர்	எப்ப க்	ெகால்லப்	ேபாகிறார்கள்	என்ப
மர்மமாகேவ	இ ந்த .	ஜப்பானிய	ஒற்றர்கள்	எல்லா	விதமாக ம்	ேயாசித்
அதற் த்	தக்கப 	திட்டமிட் 	ைவத்	தி ந்தார்கள்!	அவர்கள 	அசாத்தியமான
திறைம ம்,	எச்சரிக்ைக	உணர் ம்,	மதி ட்ப ம்	கவன ம்	தான்	அந்தச்
ழ்நிைலைய
றிய த்த .

ஜப்பானியப்	ேபாலீஸார்	ஜார்ைஜக்	ைக 	ெசய் 	ெகாண் 	ேபா ம்ேபா 	கிஜிமா
ரத்திலி ந் 	கண்கலங்கிப்	பார்த்தாள்.

அவள்	 கத்தில்	ேலசான	ேசாகம்!

நல்லேவைள!	ஜார்ஜுடன்	காதலில்	 ழ்கித்	தைலகால்	ெதரியாமல்	நடந்
ெகாள்ளவில்ைல	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்டாள்.



அப்ப ப்	ேபாயி ந்தால்	அவளால்	அவள 	நாட் க் 	ஒ 	களங்கம்
ஏற்பட் க் ேம!

இப்ேபா 	நிம்மதியாகப்	 ன் வல்	 த்தாள்,	நாட் க்காக	ஒ 	அ ம் ம்
காதைலத்	தியாகம்	ெசய்ேதாம்	என்ற	மனத்தி ப்தி டன்!
---------------		
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”ேதைர	நகர்த்த	ஆரம்பிக்கலாமா?'	என் 	ெபா வாகக்	ேகட்டார்
ேகாபாலகி ஷ்ணன்,	விழாேவந்த ம்	ேதர்த்	ெதாண்டர்	க ம்	பச்ைசக்	ெகா
காட்ட	அங்கங்ேக	தயாராக	நின்றார்கள்.

சக்ரவர்த்தி ம்	அவர்	மைனவி ம்	மற்ற	அரண்மைன	வாசிக ம்	ேதர்	நகரப்
ேபாவைத	ஆவேலா 	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.

"நீங்க ம்	வடம்	பி த் 	இ க்கலாம்"	என்	 	சக்ரவர்த்திைய	அைழத்தார்
ேகாபாலகி ஷ்ணன்.

தலில்	கைலஞர்	வடத்ைதப்	பி த் 	விழாைவத்	ெதாடங்கி	ைவக்க,	அவேரா
சக்ரவர்த்தி ம்	மற்ற	நாட் த்	தைலவர்க ம்	ேசர்ந் 	இ த்தார்கள்.
அதிர்ேவட் க ம்,	தாைர	தப்பட்ைடக ம்	எக்காள	மிட்டன.	ெபரிய	ெபரிய
ப ன்கள்	ஆகாசத்தில்	பறந்தன!

ஜப்பானிய ம்	தமிழ்நாட்டவ ம்	ேசர்ந் 	வடத்ைத	இ த்தேபா 	பின்னாலி ந்
சிலர்	உ க் 	மரம்	ேபாட் த்	ேதைர	நகர்த்த	உதவி	ெசய்தார்கள்.

அந்த	அ ர்வக்	காட்சி,	இரண் 	நாட் க்	கலாசாரங்க ம்	இைணந் 	உற க் க்
ைகெகா ப்ப 	ேபால்	இ ந்த !

தமிழ்நாட் 	கமர்கட்,	கலர்	மிட்டாய்,	அரிசிப்	ெபாறி,	பட்டாணிக்	கடைல	இவ்வள ம்
ேதேரா ம்	வீதி	ஓரங்களில்	கைட	பரப்பப்பட் ந்தன.

மிக்கிமாட்ேடா,	மப்ஸ்யா	,	மட்ஸுஜகாயா,	மிட்ஸுேகாஷி.	ேநஷனல்,	லீக்ேகா,
ஸண்ட்ேடாரி,	ேஸானி	ஸான்ேயா,	காளிேயா,	ேபான்ற	ஜப்பானின்	 கழ்	ெபற்ற
நி வனத்தினர்	தங்கள்	தங்கள்	ெபயர்களில்	அங்கங்ேக	'தண்ணீர்ப்	பந்தல்	தர்மம்'
ெசய் 	ெகாண் ந்தார்கள்!

ேத க் 	 ன்னால்	நாதஸ்வரம்,	பாண் 	வாத்தியம்	-	ஓ வார்கள்	இைச டன்,
ெபாய்க்கால்	 திைர,	 லிேவடம்.	கரகாட்டம்	ேபான்ற	கைல	நிகழ்ச்சிக ம்	ஜன
ெவள்ளத்தில்	நீந்திக்ெகாண் ந்தன.



மா களிலி ந் 	ைபனா லர்	வழியாக	ேவ க்ைக	பார்த் க்	ெகாண் ந்த
ெவளிநாட் ப்	பார்ைவயாளர்கள்	சிலர்	ேதர்	வ வைதக்	கண் விட் 	'There
There'	என் 	உற்சாகக்	 ரல்.	எ ப்பினர்,

அவர்கள்	'There	There'	என் 	ஆங்கிலத்தில்	ெசான்ன ,	’ேதர்	ேதர்'	என்
தமிழில்	ெசால்வ 	ேபாலி ந்த 	

அப்ப 	இப்ப 	என் 	ேதைரத்	ெத ைனக் க்	ெகாண் 	ேபாய்ச்	ேசர்க்க
ஏறத்தாழ	மணி	இரண்டாகிவிட்ட .	ஒ 	மணி	ேநரம்	லஞ்ச்	ப்ேரக்	விட்ட ம்
ேதைரத்	தி ப்பி	அ த்த	வீதிக் க்	ெகாண் 	ேபாய்	ஓட் ம்	 யற்சியில்
ஈ பட்டனர்.

"ேதேராட்டத்தின்	 க்கிய	கட்டேம	இனிேமல்	தான்"	என்றார்	விழாேவந்தன்.	
இ 	ேபர்	ேசர்ந் 	ேதர்	வடங்கைளத்	 க்கிச்	ெசன் 	அ த்த	ெத வில்
ெகாண் 	ேபாய்ப்	ேபாட்ட ம்,	சிலர்	சக்கரங்க க் க்	கீேழ	வலிைம	மிக்க	ஸ் ல்
தக கைள	ைவத் 	அவற்றின்	மீ 	விளக்ெகண்ெணய்	 ன்கைள	உைடத்
ஊற்றினார்கள்,	வழவழப்பான	அந்தத்	தக களின்மீ 	ேதர்ச்	சக்கரங்கள்
வ க்கிக்ெகாண் 	தி ம்பப்	ேபா ம்	அ ர்வக்	காட்சிையக்	காணப்
பல்லாயிரக்கணக்கான	ேபர்	அந்த	 ச்சந்திக்	கட்டடங்கள்	மீ ம்
ெமாட்ைடமா களின்	மீ ம்	 யி ந்தனர்.	சக்ரவர்த்தி ம்	அவர்	 ம்பத்தா ம்
அரண்மைனக் ள்ேளேய	உயரமாய்க்	கட்டப்பட் ந்த	கண்ணா 	மாளிைகயில்
நின்ற	வண்ணம்	ேதர்	தி ம்பப்	ேபா ம்	ேவ க்ைகைய	ஆவேலா 	எதிர்பார்த் க்
ெகாண் ந்தனர்.

விழா	ேவந்த ம்	 ள்ளி	 ப் ம்	இங் மங் ம்	ஓ 	ஆ 	,	”ம்,	தள் ங்க!
ட் க்கட்ைட	ேபா ங்க!	ஆச்சா,	ேபாச்சா!"	என் 	 ரல்	ெகா த் க்

ெகாண் ந்தார்கள்.	ெதாம்ைபகள்	காற்றிேல	ஊசலாட,	ேதர்	ஜாம்	ஜாம்	என்
கம்பீரமாய்	அ த்த	வீதியில்	தி ம்பியேபா ,	உயரத்தில்	பறந் 	வந்த	ெஹலிகாப்டர்
விமானம்	ேதரின்	தைலக் 	ேமேல	வட்டம த் ப்	பறந் 	மலர்மாரி	ெபாழிந்த 	!

”காஞ்சி ரத்தில்	க டேசைவயன் 	ேதர்	ஊர்வலத்தின்	ேபா 	க டன்
இப்ப த்தான்	ஆகாசத்தில்	பறந் 	வட்டம ப்ப 	வழக்கம்"	என்றார்	 ள்ளி	சப் .

கலர்	மிட்டாய்,	ெகாட்டாங்கச்சி	வாத்தி ம்,	அதிர்	ேவட் ப் ைக,	ஜப்பானியச்
சி வர்கள்	ைகயில்	மிட்டாய்ரிஸ்ட்	வாச்	கட் க்ெகாள்வ 	ேபான்ற	ேவ க்ைககைள
ெடலிவிஷனில்	பார்த் 	ரசித் க்	ெகாண் ந்தனர்.	விழா க் 	வர யாத
ஜப்பானிய	மக்கள்.



----------	

ம நாள்	மாைலதான்	ேதர்	நிைலக் 	வந் 	ேசர்ந்த .	இர 	வி ந் க் ப்	பின்னர்
தமிழ்	நாட் லி ந் 	வந்தி ந்த	ேதர்க்	 வினர்	அத்தைன	ேப க் ம்
சக்ரவர்த்தி	தம்பதியர்	பரி கள்	வழங்கி	வழி	அ ப்பி	ைவத்தனர்.

வடம்	பி த் 	இ த்தவர்கள்	எல்ேலாைர ம்	சக்ரவர்த்தி	ேமைடக் 	அைழத்
ஒவ்ெவா வைர ம்	ைக க்கி	"நீங்கள்	உதவி	ெசய்யவில்ைலெயன்றால்	ேதர்
நகர்ந்தி க்கா .	உங்க க் 	நன்றி	 வ டன்	உங்க ைடய	ைகயில்	இந்த
லீக்ேகா	ரிஸ்ட்	வாச்ைச	என்	அன்பளிப்பாகக்	கட் 	மகிழ்கிேறன்"	என் 	 றி
ஒவ்ெவா வர்	ைகயி ம்	வாச்ைசக்	கட் விட்டார்!

அ த்தாற்ேபால்	இந்தியன்	வங்கி	ேகாபாலகி ஷ்ணைன	அைமத் 	'உலகத்தின்
உயர்ந்த	பண்பாளர்'	என்ற	எ த் க்கள்	ெபாறித்த	தங்கப்பதக்கம்	ஒன்ைற	அவர்
க த்தில்	அணிவித்தார்.	அத் டன்	நிஸ்ஸான்	(க்ேளாரியா)	கார்	ஒன் ம்
அவ க் ப்	பரிசாக	அளித்தார்.

”ஓ 	ஆ 	ேவைல	ெசய் 	விழாைவ	ெவற்றிகரமாக்கிய	விழாேவந்த க்
சக்ரவர்த்தி	என்ன	பரி 	தரப்	ேபாகிறாேரா?"	என் 	சிலர்	அந்தக்	 ட்டத்தில்
ேபசிக்ெகாண்டனர்.

”அவர்	எங்ேக	ஆ னார்?	ஓட	மட் ம்	தாேன	ெசய்தார்!	பத்மா	 ப்ரமணியம்,
தாராணி	ர பதி	-	இவங்கதாேன	ஆ னாங்க!"	என்றார்	மேனாரமா.

விழாேவந்த க் 	ேடாேயாடா	(கிெரளன்)	கார்	ஒன்ைறப்	பரிசாகக்	ெகா த் க்
ைக க்கினார்	சக்ரவர்த்தி.

தயா 	அம்மாள்,	எம்.	எஸ்.	 ப் லட் மி,	ராஜாத்தி	அம்மாள்,	மேனாரமா,
மணிகி ஷ்ண	சாமி.	பத்மா	 ப்ரமணியம்,	 தாராணி	ர பதி	ஆகிய	ஏ
வி.ஐ.பிக்க க் ம்	மகாராணி	ஏ 	ைவர	ெநக்லஸும்	 த் மாைலக ம்
அணிவித் 	ெகளரவித்தார்.	மேனாரமா க் 	மட் ம்	மதிப் மிக்க	கிேமாேனா
உைட	ஒன் ம்	சிறப் ப்	பரிசாகக்	ெகா த்தார்

நாமகிரிப்ேபட்ைட	கி ஷ்ண க் 	ஒ 	மிட்ஸ்	 ஷி	ேவ ம்,	தங்கச்	சங்கிலி ம்,
தவில்காரர்க க் 	ைவர	ேமாதிரங்க ம்	கணபதி	ஸ்தபதி,	நன்னன்
இ வ க் ம்	வி.	சி.ஆ டன்	 ய	இரண் 	 .	வி.	ெசட் க டன்	ைவர
ேமாதிரங்க ம்	பரிசாகக்	ெகா த் 	நன்றி	ெதரிவித்தார்.



ள்ளி	 ப் க் 	ேலட்டஸ்ட்	மாடல்	காளிேயா	கால் ேலட்ட டன்	நிக்கான்
காமிரா ம்	ெகா த் 	வாழ்த்தினார்.	தமிழ்நாட் லி ந் 	வந் 	விழா க்காக
அ ம்பா பட்ட	அத்தைன	தமிழர்க க் ம்	ஆ க்ெகா 	ேஸானி	 	-	இன்	-	ஒன்!

கைடசியாக,	நல்லி	 ப் சாமி	-	ஜப்பான்	சக்ரவர்த்திக் ம்	மகாராணிக் ம்
ெபான்னாைட	ேபார்த்தி	தமிழ்நாட் ன்	சார்பில்	நன்றி	 றினார்.	சக்ரவர்த்தி
அவ க் 	நவரத்னக்	கற்கள்	பதித்த	ேமாதிரம்	ஒன்ைற	வழங்கி	பதில்	மரியாைத
ெசய்தார்.

அேத	ேமைடயில்	இ பத் 	நா 	காரட் ல்	இரண்ட் 	உயரத்தில்	ெசய்யப்பட்ட
தங்கத்ேதர்	,	ஒன்ைறக்	கைலஞ க் ப்	பரிசாகத்	தந்த	சக்ரவர்த்தி	கைலஞைரக்
கட் த்	த விக்ெகாண்ட	காட்சி	மறக்க யாத !

ஊ க் ப்	 றப்ப ன்	எல்ேலா ம்	அரண்மைனையப்	பின்னணியாக	ைவத்
சக்ரவர்த்தி	 ம்பத்தா டன்	ஒ 	க ப்	ேபாட்ேடா	எ த் க்ெகாண்டனர்.

"மட்டா	ேடாஸா!	தி ம்பி	வா ங்கள்"	என் 	உளம்	கனிந் 	ைக ப்பி	வழி	அ ப்பி
ைவத்தனர்	மகாராஜா ம்	மகாராணி ம்.

கண்களில்	நீர்	த ம்ப	சக்ரவர்த்திைய ம்	மகாராணிைய	 ம்	பிரிய	மனமின்றி
"ஸேயானாரா!	ேபாய்	வ கிேறாம்"	என் 	ெசால்லிப்	 றப்பட்டனர்	ேதேராட்டக்

வினர்.

��������.
-----------------	

---	�����	---	

எத்தைன	 ைற	ஜப்பாைனப்	பார்த்தா ம்	எனக் த்	தி ப்தி	ஏற்ப வதில்ைல.
அந்த	நாட் ன்	வசீகரம்	என்ைனத்	தி ம்பத்	தி ம்ப	அைழக்கிற !

'வடம்	பி க்க	வாங்க	ெதாடர்	எ ன்	அந்நாட்ைட	இன்ெனா 	 ைற	ேபாய்ப்
பார்த் விட் 	வந்ேதன்.	 றப்ப 	 ன்	தமிழக	 தல்வர்	கைலஞர்	அவர்கைளச்
சந்தித் 	தி வா ர்த்	ேதர்	ேபால்	ஒன்ைறச்	ெசய் ,	அதில்	வள் வர்	சிைலைய
ைவத் ,	ேடாக்கிேயா	நகரில்	விடப்	ேபாகிேறன்.	கற்பைன	யில்தான்	'வடம்	பி க்க
வாங்க'	என்ப 	தைலப் .	இதற்காக	இப்ேபா 	ஒ 	 ைற	ஜப்பான்	ேபாய்	வரப்



ேபாகிேறன்"	என்ேறன்.

கைலஞர்	சிரித்தார்.	ஏதாவ 	ஒ 	சாக் 	கிைடத்தால்	ேபா ம்;	நான்	ஜப்பான்
ேபாய்	வந் வி ேவன்	என்ப 	அவ க் த்	ெதரி ம்!

”சரி	கைதக் 	என்ன	தைலப் 	ெசான்னீர்கள்?	வடம்	பி க்க	வாங்க...'	என்றா?
ேதேராட்டம்	ஜப்பானில்	நடக்கிற 	என் 	ெதரிய	ேவண்டாமா?	ஆகேவ,	'வடம்
பி க்க	வாங்க.	ஜப்பா க் '	என் 	தைலப்ைபக்	ெகாஞ்சம்	நீட் 	வி ங்கள்'
என்றார்.	அவர்	ேயாசைனப்ப ேய	ெசய் விட்ேடன்.

கைலஞர்	அத்ேதா 	நின் விடவில்ைல.	ஜப்பா க்ேக	ேநரில்	வந்
(கற்பைனயில்தான்)	'வடம்	பி த் 	'	விழாைவத்	ெதாடங்கி ம்	ைவத்தார்.
அந்தத்	ெதாடக்க	விழாவில்	தாங்கள்	என்ன	ேப வீர்கேளா	அைத	எ தித்	தர
ேவண் ம்'	என் 	கைலஞரிடம்	ேகட் க்	ெகாண்ேடன்.

அன்றிரேவ	அக்கட் ைரத்	ெதாடர்	வந்தி ந்த	சாவி	இதழ்கள்	அைனத்ைத ம்
ஒேர	 ச்சில்	ப த் விட் 	என்ைனப்	ேபானில்	அைழத் ப்	பாராட் யேதா 	தம்
ெசாற்ெபாழிைவ ம்	எ தி	அ ப்பி	ைவத் விட்டார்!
ம நாள்	கைலஞைரக்	ேகாட்ைடயில்	சந்தித்ேதன்.	"இவ்வள 	பிரச்ைனக க் ம்
இைடயறா	ேவைலக க் ம்	ஈ 	ெகா த் 	ஓய் 	ஒழி 	இல்லாமல்	உைழத் க்
ெகாண் க் ம்	தங்களால்	எப்ப த்தான்	இைத ம்	எ தித்தர	 ந்தேதா!
இத்தைனக் ம்	இ 	உங்க ைடய	ேவைல	அல்லேவ!	எனக் ச்	ெசய் ம்	உதவி
அவ்லவா?"	என்ேறன்.

"இல்ைல,	இல்ைல	இ 	என் ைடய	ேவைலதான்!"	என் 	அ த்தமாகச்
ெசான்னார்.
என்	கட் ைரச்	சிப்பிக் ள்	கைலஞரின்	ெசாற்ெபாழி 	எ ம்	 த் 	கடந்த
இதழில்	ஒளிவீசிப்	பிரகாசித்தைத	வாசகர்கள்	பார்த்தி ப்பார்கள்.	அதில்	அவர்
றிப்பிட் ள்ள	க வாட் க்	கைத	நைகச் ைவேயா 	மணம்	வீசி	மகிழ்விக்கிற !

அவ க் 	என்	இதய ர்வமான	நன்றி.

இந்தியன்	வங்கி	ேசர்மன்	தி 	ேகாபாலகி ஷ்ணன்	அவர்கள்	இந்த	விழாைவச்
சிறப்பாக	நடத்தி	ைவக்கத்	ேதைவயான	அத்தைன	உதவிகைள ம்	ெசய்தேதா
ஜப்பா க்ேக	வந்தி ந் 	தம் ைடய	 	ஒத் ைழப்ைப ம்	நல்கி	இந்தத்
ேதேராட்ட	விழாைவச்	சிறப்பாக ம்	ெவற்றிகரமாக ம்	நடத்திக்	ெகா த்	 ள்ளார்.
அவ க் ம்	என்	நன்றி.



கைதக் 	ஏற்ப,	உயிேராட்டமான	கதாபாத்திரங்கைள	உ வகப்ப த்தி	வாசகர்கைள
மகிழ்விப்பதில்	ஓவியர்	ேகா ைவ	யா ம்	மிஞ்சிவிட	 யா .	இந்தக்	கைதயில்
பங் 	ெபற் ள்ள	இந்தியன்	வங்கி	ேகாபாலகி ஷ்ணன்,	விழா	ேவந்தன்,	நன்னன்,
மேனாரமா,	 ள்ளி	 ப் 	ஆகியவர்கைள	ேகா 	எவ்வள 	சிறப்பாக	ெஜாலிக்க
ைவத்தி க்கிறார்	என்பைத	நான்	ெசால்லத்	ேதைவயில்ைல.	அவ க் ம்	என்
நன்றி.

-	சாவி
------------------------------	
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